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MISNISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
26/09/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 98

PORTARIA Nº 457,
DE 18 DE SETEMBRO
DE 2012

O Anexo à Portaria MP nº 292, de 4 de julho de
2012, publicada no Diário Oficial da União, de 5
de julho de 2012, Seção 1, página 98, passa a
vigorar conforme o Anexo a esta Portaria.

DOU, DE
26/09/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 98

Autoriza a nomeação de duzentos candidatos
aprovados e não convocados para o cargo de
Analista do Seguro Social, com formação em
PORTARIA Nº 458,
DE 18 DE SETEMBRO Serviço Social, do concurso público realizado
DE 2012
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
autorizado por meio da Portaria MP nº 108, de
14 de maio de 2008.

DOU, DE
26/09/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 98

Autoriza a realização de concurso público para
sessenta
e
um
cargos
de
Analista
PORTARIA Nº 459,
Administrativo, da carreira de Especialista em
DE 18 DE SETEMBRO
Meio Ambiente, do quadro de pessoal efetivo do
DE 2012
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
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EMENTA

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
Nº 739/2012/
CGNOR/DENOP
/SEGEP/MP

Obrigatoriedade da apresentação de bilhetes
de passagens para fins de concessão do
auxílio-transporte.

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
Nº 756/2012/
CGNOR/DENOP
/SEGEP/MP

Pagamento de exercícios anteriores. Teto
remuneratório.

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
Nº 757/2012/
CGNOR/DENOP
/SEGEP/MP

Marco temporal para o decurso de tempo
prescricional, ao direito do servidor requerer
a reversão de aposentadoria, nos termos do
art. 25, da Lei nº 8.112, de 1990.

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
Nº 759/2012/
CGNOR/DENOP
/SEGEP/MP

Renúncia por parte de servidora pública a
Licença à Gestante. Impossibilidade.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

PLANEJAMENTO AUTORIZA CONCURSO PARA 61 VAGAS DE NÍVEL
SUPERIOR NO IBAMA
INTRANET
26/09/2012

O Ministério do Planejamento autorizou hoje, por intermédio da Portaria nº 459,
publicada no Diário Oficial da União, a realização de concurso público para o
provimento de 61 cargos de analista administrativo da carreira de Especialista em
Meio Ambiente. A remuneração inicial para o cargo, que exige escolaridade de nível
superior, é de R$ 5.137,24. Todas as vagas autorizadas são destinadas ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
PLANEJAMENTO AUTORIZA INSS NOMEAR 200 ANALISTAS DE SEGURO
SOCIAL

INTRANET
26/09/2012

O Ministério do Planejamento autorizou hoje, por intermédio da Portaria nº 458,
publicada no Diário Oficial da União, a nomeação de 200 candidatos aprovados e não
convocados para o cargo de Analista de Seguro Social, do concurso público realizado
pelo Instituto de Seguridade Social – INSS em 2008, autorizado pela Portaria nº 108.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

STF

Informativo Semanal nº 679

Período:

JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL E CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Ante o disposto no art. 866 do CPC [“Art. 866. A justificação será afinal julgada
por sentença e os autos serão entregues ao requerente independentemente de
traslado, decorridas 48 (quarenta e oito) horas da decisão. Parágrafo único. O
juiz não se pronunciará sobre o mérito da prova, limitando-se a verificar se
foram observadas as formalidades legais”], o pronunciamento judicial na
justificação não torna estreme de dúvida o tempo de serviço. Essa a orientação
da 1ª Turma ao, por maioria, denegar mandado de segurança, em que arguida
ofensa a direito líquido e certo, porquanto teria sido olvidado título extraído da
justificação judicial. Sustentava-se também decadência do direito de o Poder
Público rever atos administrativos em razão do decurso de quase 10 anos entre a
concessão de aposentadoria e o exame procedido pela Corte de Contas, assim
como violação ao contraditório e ampla defesa. Sobrelevou-se haver atos
sequenciais para o registro do benefício em comento, de modo que, enquanto
não praticado o último, não se cogitaria de inércia punível da Administração.
Logo, não se aplicaria o art. 54 da Lei 9.784/99 (“O direito da Administração de
anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má-fé”). Por fim, aludiu-se à Súmula Vinculante 3, consoante
a qual o contraditório não alcançaria o processo de registro de aposentadoria
(“Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou
revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a
apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e
pensão”). Vencido o Min. Dias Toffoli, ao sublinhar que a justificação judicial
teria gerado certidão de tempo de serviço, a qual passaria a gozar de fé pública,
então, acaso a União quisesse desconstituí-la, deveria promover a contestação.
MS 28829/AM, rel. Min. Marco Aurélio, 11.9.2011. (MS-28829)

10 a 14/09/2012

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
Informativo de Jurisprudência nº 504

STJ

PAD. COMISSÃO. ESTABILIDADE DOS MEMBROS NO SERVIÇO
PÚBLICO. A Seção, por maioria, entendeu que não é nulo processo
administrativo disciplinar – PAD conduzido por servidores que não possuam
estabilidade no atual cargo que ocupam, desde que já tenham adquirido a
estabilidade no serviço público. O art. 149 da Lei n. 8.112/1990 dispõe que o
PAD será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis. No
caso, um dos membros da comissão processante ainda se encontrava em estágio
probatório relativo ao cargo de auditor fiscal, mas, em virtude de já ter ocupado
outro cargo por cerca de dez anos (técnico da Receita Federal), já era estável no
serviço público. Ressaltou-se, ademais, que não se evidenciou nenhum prejuízo
ao procedimento administrativo instaurado, visto que o referido servidor não
havia participado da fase conclusiva, por ter sido substituído cerca de três meses
depois de instaurado o processo. Acrescentou-se, ainda, que, em virtude da nova
configuração administrativa, na qual são criados muitos órgãos correicionais, é
comum encontrar servidores nesses quadros que não tenham estabilidade no
cargo, embora sejam estáveis no serviço público. Por fim, asseverou-se que a
Lei n. 8.112/1990, ao disciplinar o exercício do servidor em estágio probatório
(art. 20, §§ 3º, 4º e 5º, Lei n. 8.112/1990) não veda sua participação em
comissão de sindicância ou disciplinar. Portanto, a estabilidade exigida no art.
149 da mencionada lei deve ser aferida no serviço público, não no cargo. MS
17.583-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 12/9/2012 (ver Informativo n. 503).
ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA CUMULADA
COM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. A reparação econômica
prevista na Lei n. 10.559/2002 possui dúplice caráter indenizatório, abrangendo
os danos materiais e morais sofridos pelos anistiados políticos. Embora os
direitos expressos na Lei de Anistia não excluam os conferidos por outras
normas legais ou constitucionais, é vedada a acumulação de quaisquer
pagamentos, benefícios ou indenizações com o mesmo fundamento, facultandose ao beneficiário a opção mais favorável. Portanto, o anistiado político
beneficiado com o recebimento da indenização não pode propor demanda de
reparação de danos morais, com base no CC, com a mesma fundamentação
utilizada na comissão de anistia, sob pena de infringir o princípio do bis in idem.
REsp 1.323.405-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 11/9/2012.

Período:

10 a 19/09/2012.

