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ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
23/04/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 78

PORTARIA Nº
168, DE 20 DE
ABRIL DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
26/04/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 153

PORTARIA Nº
175, DE 25 DE
ABRIL DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
26/04/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 153

PORTARIA Nº
176, DE 25 DE
ABRIL DE 2012

EMENTA

Autoriza a realização de concurso público
para cento e cinquenta e dois cargos do
quadro de pessoal efetivo da Agência
Nacional de Petróleo - ANP, conforme
discriminado no Anexo desta Portaria.
Autoriza o provimento de duzentos e
setenta e dois cargos do Plano de Carreiras
e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção
e Inovação em Saúde Pública, do Quadro de
Pessoal da Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ,
dos
concursos
públicos
autorizados pelas Portarias MP nº 64, de 18
de fevereiro de 2010, e MP nº 342, de 22 de
julho de 2010, conforme discriminado nos
Anexos a esta Portaria.
Subdelega competência à Secretaria de
Relações de Trabalho no Serviço Público,
do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, para editar as portarias de
determinação do primeiro exercício dos
servidores e empregados que retornarem ao
serviço público, conforme o art. 5º do
Decreto nº 6.077, de 10 de abril de 2007.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

MP
INTRANET
27/04/2012

MINISTÉRIO REITERA POLÍTICA PARA CONCURSOS E NOMEAÇÕES
O Ministério do Planejamento enviou hoje (27/04) carta ao Correio Braziliense
esclarecendo informações contidas na matéria “Governo convocará todos os
aprovados”, publicada na mesma data.
DIÁRIO OFICIAL TRAZ AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE
272 NA FIOCRUZ

MP
INTRANET
26/04/2012

MP
INTRANET
23/04/2012

O Ministério do Planejamento autorizou hoje, por meio da portaria nº 175,
publicada no Diário Oficial da União, o provimento de 272 cargos no quadro de
pessoal da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz. Eles integrarão o Plano de
Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde
Pública, de dois concursos autorizados em 2010. A contratação destina-se a
substituição de terceirizados que estão em desacordo com a legislação vigente.
PLANEJAMENTO AUTORIZA CONCURSO PARA AGÊNCIA NACIONAL
DE PETRÓLEO
O Ministério do Planejamento autorizou hoje, por meio da portaria nº 168,
publicada no Diário Oficial da União, a realização de concurso público para
preenchimento de 152 cargos no quadro de pessoal da Agência Nacional de
Petróleo – ANP.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

Informativos de
Jurisprudência
STJ

nº 495
Período:
09 a 20/04/2012

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, I, DA LIA.
DOLO. A Turma, por maioria, deu provimento ao recurso para afastar a
condenação dos recorrentes nas sanções do art. 11, I, da Lei de
Improbidade Administrativa (LIA) sob o entendimento de que não ficou
evidenciada nos autos a conduta dolosa dos acusados. Segundo iterativa
jurisprudência desta Corte, para que seja reconhecida a tipificação da
conduta do agente como incurso nas previsões da LIA é necessária a
demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os
tipos previstos nos arts. 9º (enriquecimento ilícito) e 11 (violação dos
princípios da Administração Pública) e, ao menos, pela culpa nas
hipóteses do art. 10º (prejuízo ao erário). No voto divergente, sustentou
o Min. Relator Teori Zavascki que o reexame das razões fáticas
apresentadas no édito condenatório pelo tribunal a quo esbarraria no
óbice da Súm. n. 7 desta Corte, da mesma forma, a revisão da pena
fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. REsp 1.192.056-DF, Rel. originário Min. Teori Albino
Zavascki, Rel. para o acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em
17/4/2012.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. PRIMEIRO LUGAR.
NOMEAÇÃO. No caso, a impetrante classificou-se em primeiro lugar
na disciplina de língua portuguesa em concurso público que oferecia
5.896 vagas para o magistério estadual, distribuídas para diversos
municípios. Porém, findado o prazo de validade do certame sem que
fosse nomeada, impetrou o mandamus, alegando que foram firmados
contratos excepcionais por prazo determinado, para o preenchimento de
vagas correspondentes ao cargo para o qual fora aprovada. Ocorre que o
edital previa reserva técnica de vagas e, conforme o anexo 2, havia
reserva técnica de vaga a ser preenchida no município para a disciplina
de língua portuguesa. Nesse contexto, a Turma, ao prosseguir o
julgamento, por maioria, entendeu que, na hipótese em questão, há
direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada em primeiro lugar
no certame, se havia previsão de vaga, entre as 5.896 ofertadas, no cargo
e localidade para a qual se inscreveu, nada importando que tenha sido
divulgado apenas o quantitativo total das vagas existentes. Assim, nos
municípios com indicação de vaga, embora não se mencionasse quantas
eram, é de presumir que pelo menos uma vaga estaria disponível. Em
sendo assim, o fato de não ter sido nomeada dentro do prazo de validade
do certame, por si só, demonstra o direito líquido e certo da impetrante
aprovada em primeiro lugar, independentemente da existência de
eventual preterição. Ademais, frisou-se que a hipótese dos autos é
diversa do que ocorre nas de aprovação para cadastro de reserva, que se

destina ao eventual provimento de vagas que ainda não existem, seja
porque os cargos ainda estão providos, seja porque não foram criados
por lei. Assim, negou-se provimento ao agravo interposto pelo Estado.
Precedentes citados: MS 10.381-DF, DJe 24/4/2009; RMS 22.908-RS,
DJe 18/10/2010, e RMS 24.151-RS, DJ 8/10/2007. AgRg no RMS 26.952RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/4/2012.
VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. SERVIDOR
PÚBLICO. BOA-FÉ. É incabível a restituição ao erário dos valores
recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou
inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública. Em
virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público, em regra,
tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela
Administração Pública, porque jungida à legalidade estrita. Assim,
diante da ausência da comprovação da má-fé no recebimento dos valores
pagos indevidamente por erro de direito da Administração, a Turma deu
provimento ao recurso para afastar qualquer desconto na remuneração da
recorrente, a título de reposição ao erário. Precedente citado do STJ:
EREsp 711.995-RS, DJe 7/8/2008. RMS 18.780-RS, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, julgado em 12/4/2012.

