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EXECUTIVO

DOU, DE
13/10/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 11

ATO

EMENTA

DECRETO Nº 7.577, DE
11 DE OUTUBRO DE
2011

Dispõe sobre o remanejamento de
cargos em comissão do GrupoDireção
e
Assessoramento
Superiores - DAS e altera o Anexo
II ao Decreto nº 7.063, de 13 de
janeiro de 2010.

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

SRH

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 410/CGNOR/DENOP
SRH/MP

SRH

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 412/CGNOR/DENOP
SRH/MP

Remoção com fundamento na alínea
"a" do inciso III do art. 36 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Impossibilidade no presente caso.
O pagamento da indenização de
transporte é devido ao servidor que,
estando
no
desempenho
das
atribuições do cargo, se deslocar para
execução de serviços externos por
força de suas atribuições, utilizando
meio próprio de locomoção que não
seja fornecido pela administração e

não esteja disponível à população em
geral.

SRH

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 413/CGNOR/DENOP
SRH/MP

É condição essencial para o
pagamento da indenização de ajuda
de custo a alteração de sede do
exercício do servidor, no interesse da
administração, com mudança de
domicílio em caráter permanente.
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INTRANET
13/10/2011

GOVERNO AUTORIZA A SUFRAMA A CONVOCAR APROVADOS
EM CONCURSO
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) está
autorizada a nomear mais 81 candidatos aprovados no último concurso
público realizado pela instituição.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
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Nº 642
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STF
26/09 a 30/09/2011

LEI FEDERAL 10.887/2004: PREVIDÊNCIA ESTADUAL E
REAJUSTE – 1 O Plenário deferiu pedido de medida cautelar em ação
direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Estado do
Rio Grande do Sul, para restringir a aplicabilidade do que contido no art.
15 da Lei federal 10.887/2004, na redação conferida pelo art. 171 da Lei
11.784/2008, aos servidores ativos e inativos, bem como aos pensionistas
da União (“Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os
arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na
mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime
geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de
paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo
com a legislação vigente”). Após retrospecto acerca das alterações
normativas da matéria, a par da controvérsia de índole material,
observou-se haver problemática alusiva à competência para dispor sobre
revisão de proventos. No ponto, ressaltou-se que a Constituição, ao se
referir a “lei”, remeteria, de regra, à federal. Por sua vez, consoante o art.
24, XII, da CF, surgiria competência concorrente da União, dos Estadosmembros e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social,
proteção e defesa da saúde. Reputou-se forçoso concluir que a regência
federal deveria ficar restrita, como previsto no § 1º do indicado art. 24,
ao estabelecimento de normas gerais. Ademais, realçou-se não ser
possível inferir que, no campo destas últimas, definir-se-ia o modo de
revisão dos proventos dos servidores estaduais. Sob esse ângulo,
entendeu-se, à primeira vista, relevante a alegação do mencionado ente
federativo no que apontara o vício formal quanto à observância do
preceito questionado aos respectivos servidores. Enfatizou-se que os
citados artigos 1º e 2º do diploma legal versam o cálculo dos proventos
no âmbito não só da União como também dos Estados-membros, do
Distrito Federal e dos Municípios. Além disso, frisou-se que, na
Constituição gaúcha, haveria dispositivo a homenagear o princípio
igualitário, considerados os servidores da ativa, os inativos e os
pensionistas. Ponderou-se que, da mesma maneira que a normatização de
revisão geral do pessoal da ativa caberia ao próprio ente federativo,
competiria ainda a este legislar sobre o reajuste do que percebido pelos
inativos e pelos pensionistas, sob pena de o sistema ficar capenga.
Explicitou-se que, na espécie, ter-se-ia a regência da revisão do pessoal
da ativa mediante lei estadual e dos inativos e pensionistas via lei federal.
Ato contínuo, assinalou-se que nada justificaria esse duplo enfoque, cujo
tratamento deveria ser uniformizado.
ADI 4582 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 28.9.2011. (ADI-4582)

LEI FEDERAL 10.887/2004: PREVIDÊNCIA ESTADUAL E
REAJUSTE – 2 No tocante ao vício material, não se vislumbrou
relevância suficiente a deferir-se a liminar. Registrou-se que o exame se
dera em virtude do princípio da eventualidade. Destacou-se que se
deveria considerar, para tanto, a redação contemporânea do art. 15 em
comento, pois o teor primitivo fora suplantado. Sublinhou-se que a
menção dele constante ao termo inicial — janeiro de 2008 — far-se-ia
ligada ao fato de o diploma em tela ter sido editado no mesmo ano,
procedendo-se à retroação, haja vista que a referência seria a janeiro,
enquanto a lei, de setembro. Ao perquirir sobre o texto constitucional
então vigente, entreviu-se que o dispositivo atacado acarretaria,
justamente, a conveniente proteção das situações constituídas. Dessa
forma, ao discorrer sobre a revisão de benefícios segundo o regime geral
de previdência social, ressalvara os beneficiados pela garantia da
paridade de revisão de proventos de aposentadorias e pensões de acordo
com a legislação em vigor à época. A Min. Cármen Lúcia ratificou que
índices e datas nada teriam de norma geral. O Min. Celso de Mello
salientou a aparente ofensa ao princípio da Federação, tendo em vista a
aludida sujeição dos servidores a critério heterônomo imposto de fora ao
Estado-membro.
ADI 4582 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 28.9.2011. (ADI-4582)

REPERCUSSÃO GERAL
REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 629.392-MT
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
CONCURSO PÚBLICO – DIREITO À NOMEAÇÃO – EFICÁCIA
RETROATIVA – PROMOÇÕES VERSUS ESTÁGIO PROBATÓRIO –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL
CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da
possibilidade de, ficando reconhecida a eficácia retroativa do direito à
nomeação de candidatos aprovados e classificados além do número de
vagas versado no edital, serem cabíveis as promoções por tempo de
serviço independentemente da apuração própria ao estágio probatório.
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RE N. 370.834-MT
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
LEGITIMIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO –
SINDICATO – REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. A
legitimidade de sindicato para atuar como substituto processual no
mandado de segurança coletivo pressupõe tão somente a existência
jurídica, ou seja, o registro no cartório próprio, sendo indiferente estarem
ou não os estatutos arquivados e registrados no Ministério do Trabalho.
REGIME JURÍDICO – DECESSO. Uma vez ocorrido decesso
remuneratório com a implantação do novo regime jurídico, mostra-se
harmônico com a Constituição Federal o reconhecimento da diferença a
título de vantagem pessoal.
REGIME JURÍDICO – NOVO CONTEXTO REMUNERATÓRIO –
RESSALVA. Se estiver prevista na lei de regência do novo regime
jurídico a manutenção de certa parcela, descabe concluir pela
transgressão à Carta da República no fato de o acórdão proferido revelar
o direito do servidor.

RE N. 584.388-SC
RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
APOSENTADO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA
EDIÇÃO DA EC 20/98 E FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA.
DUPLA
ACUMULAÇÃO
DE
PENSÕES
POR
MORTE.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I - A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvadas hipóteses - inocorrentes na espécie - de cargos acumuláveis
na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37,
§ 10, da Constituição).
II - Mesmo antes da EC 20/1998, a acumulação de proventos e
vencimentos somente era admitida quando se tratasse de cargos, funções
ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF.
III - Com o advento da EC 20/98, que preservou a situação daqueles
servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação,
proibiu, em seu art. 11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo
regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição.
IV - Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária não
há é possível cogitar-se de direito à segunda pensão, uma vez que o art.
40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos
a que o servidor faria jus.
V – Recurso extraordinário conhecido e improvido.
*noticiado no Informativo 638

MINISTRO REJEITA ADPF DO GOVERNADOR DA PB SOBRE
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
SUSPENSO ATO DO TCU QUE DETERMINOU A INTERRUPÇÃO
DO PAGAMENTO DE PARCELAS DA URP E PLANO COLLOR
STF

NOTÍCIAS
07 a 14/10/2011

MANTIDA DEMISSÃO DE ACUSADO DE IRREGULARIDADES
NA SUDAM
PEDIDO DE VISTA SUSPENDE JULGAMENTO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS
MUNICÍPIO QUESTIONA NOMEAÇÃO DE 130 CANDIDATOS DA
ÁREA DE SAÚDE

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

STJ

NOTÍCIAS
09 a 14/10/2011

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA:
GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

DESONESTIDADE

NA

EXECUÇÃO FISCAL NÃO É VIA CORRETA PARA REAVER
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE

