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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

MISNISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

DOU, DE
05/11/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 87

ATO

EMENTA

PORTARIA Nº 522,
DE 1º DE
NOVEMBRO DE
2012

Autoriza a realização de concurso público para
cento e trinta cargos pertencentes ao quadro de
pessoal efetivo do Ministério das Cidades, do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo,
conforme discriminado no Anexo desta
Portaria.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

INTRANET
07/11/2012

PLANEJAMENTO LEVA AO CLAD TEMAS INOVADORES EM GESTÃO
PÚBLICA
As experiências da administração pública brasileira com a transição para modelos de gestão
focados em resultados foram o ponto alto dos painéis apresentados pela Secretaria de
Gestão Pública do Ministério do Planejamento no 17º Congresso Internacional do Clad
sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública. O evento foi realizado de 30 de
outubro a 2 de novembro, em Cartagena das Índias, Colômbia.

INTRANET
06/11/2012

Planejamento leva ao Clad temas inovadores em gestão pública
MINISTÉRIO RETIFICA NÍVEL DE ESCOLARIDADE PARA CONCURSO DO
DEPEN
O Ministério do Planejamento publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial da União,
Retificação da Portaria Nº 519 que autorizou, em 31/10, concurso público para o
Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça. As 100 vagas citadas na
portaria, destinadas ao cargo de Agente Penitenciário Federal, exigem nível intermediário
de formação, e não nível superior, como informado anteriormente.

INTRANET
05/11/2012

AUTORIZADO CONCURSO PARA 130 CARGOS NO MINISTÉRIO DAS
CIDADES
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou hoje, por meio da Portaria nº
522 , publicada no Diário Oficial da União, a realização de concurso público para o
preenchimento de 130 cargos para o quadro de pessoal efetivo do Ministério das Cidades.
Vagas são para nível médio e para nível superior, com remunerações entre R$ 2,5 mil e
R$ 5,4 mil.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
STJ

Informativo de Jurisprudência nº 507

Período

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MP N. 2.225-45/2001. RECURSO
REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. N. 8/2008-STJ). A MP n.
2.225-45/2001 autorizou aos servidores públicos federais a incorporação da
gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de
8/4/1998 a 4/9/2001, transformando, desde logo, tais parcelas em VPNI. Com a
entrada em vigor da Lei n. 8.112/1990, estabeleceu-se que a incorporação de
quintos pelo servidor investido em função de direção, chefia e assessoramento
seria calculada na proporção de 1/5 por ano de exercício das referidas funções,
até o limite de 5/5, nos termos do art. 62 – na redação original da mencionada
norma–, regulado pela Lei n. 8.911/1994. Com a edição da MP n. 1.59514/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.527/1997, extinguiu-se a
possibilidade de incorporação da vantagem denominada quintos, revogando-se
expressamente o disposto nos arts. 3º e 10 da Lei n. 8.911/1994. Dessa forma, as
vantagens já incorporadas foram transformadas em vantagem pessoal
nominalmente identificada (VPNI), que passou a ser reajustada de acordo com a
revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Após a extinção
desse direito pela Lei n. 9.527/1997, sobreveio a MP n. 1.480-40/1998 –
convolada na Lei n. 9.624/1998 –, que concedeu direito à incorporação de
quintos ao servidor que faria jus à vantagem entre 19/1/1995 e a data de
publicação daquela lei (8/4/1998), mas não a incorporara em decorrência das
normas então vigentes. Estabeleceu-se novo critério para o cálculo e atualização
das parcelas das funções comissionadas e cargos em comissão, convertendo-se
quintos em décimos, à razão de 2/10 para cada 1/5 até o limite de 10/10. Dando
sequência a essas disposições legais, foi editada a MP n. 2.225-45/2001, que
acrescentou o art. 62-A à Lei n. 8.112/1990, estabelecendo novo termo final
para a incorporação de parcelas de função comissionada ou cargo em comissão,
qual seja, 4/9/2001. Naquela norma se observaram os critérios estabelecidos na
redação original dos arts. 3º e 10 da Lei n. 8.911/1994 para autorizar fosse
incorporada a gratificação pelo exercício de função comissionada no interstício
compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, data da edição da referida MP.
Precedentes citados: MS 12.056-DF, DJ 16/4/2007; REsp 781.798-DF, DJ
15/5/2006; RMS 21.960-DF, DJ 7/2/2008, e MS 13.358-DF, DJe 11/11/2008.
REsp 1.261.020-CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
24/10/2012.

18 a 31/10/2012
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DIREITO ADMINISTRATIVO. MEMBROS DE COMISSÃO DE
PROCESSO DISCIPLINAR. LOTAÇÃO EM OUTRA UNIDADE DA
FEDERAÇÃO. Na composição de comissão de processo disciplinar, é possível
a designação de servidores lotados em unidade da Federação diversa daquela em
que atua o servidor investigado. A Lei n. 8.112/1990 não faz restrição quanto à
lotação dos membros de comissão instituída para apurar infrações funcionais.
MS 14.827-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/10/2012.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. A
prorrogação do prazo de validade de concurso público é ato discricionário da
administração, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de
conveniência e oportunidade adotados. Precedentes citados: RMS 25.501-RS,
DJe 14⁄9⁄2009; MS 9909-DF, DJ 30⁄3⁄2005. AgRg no AREsp 128.916-SP, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/10/2012.

STJ
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
DESCONTO
RETROATIVO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO NÃO
RECOLHIDA. Não é possível descontar, retroativa e diretamente em folha, os
valores referentes à contribuição previdenciária incidente sobre gratificação
recebida por servidor público quando a Administração deixa de recolher, por
erro, na época própria. Em razão da natureza tributária da parcela, sua cobrança
deve observar as normas do direito tributário, assegurando ainda ao servidor o
direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes citados: AgRg no AREsp
14.264-RJ, DJe 18⁄4⁄2012; AgRg nos EDcl no REsp 962.676-SC, DJe 15⁄6⁄2010,
e AgRg no REsp 388.788-SC, DJe 19⁄3⁄2009. AgRg no AREsp 95.329-RO, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/10/2012.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR
TEMPORÁRIO. DECÊNIO LEGAL CUMPRIDO. ESTABILIDADE. O
militar temporário que completa dez anos de serviço prestado ao Exército
Brasileiro tem direito à estabilidade no cargo, nos termos do art. 50, IV, da Lei
n. 6.880/1980. Precedentes citados: AgRg no AREsp 62.128-RN, DJe
25/4/2012; AgRg no REsp 1.116.097-RJ, DJe 27/2/2012. REsp 1.261.629-PE,
Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 18/10/2012.

18 a 31/10/2012
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DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
VALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Na desapropriação
indireta, quando há valorização geral e ordinária da área remanescente ao bem
esbulhado em decorrência de obra ou serviço público, não é possível o
abatimento no valor da indenização devida ao antigo proprietário. Cabe ao
Poder Público, em tese, a utilização da contribuição de melhoria como
instrumento legal capaz de fazer face ao custo da obra, devida
proporcionalmente pelos proprietários de imóveis beneficiados com a
valorização do bem. Precedentes citados: REsp 795.580/SC, DJ 1º/2/2007;
REsp 1.074.994-SC, DJe 29/10/2008. REsp 1.230.687-SC, Rel. Min. Eliana
Calmon, julgado em 18/10/2012.

STJ

DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE
MAGISTRADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO AO GOZO DE FÉRIAS. O magistrado afastado cautelarmente
de suas funções até o término do processo administrativo disciplinar não tem
direito ao gozo de férias e ao pagamento do terço constitucional, bem como à
conversão dos dias em pecúnia. Com o afastamento das funções, não há fadiga
pela rotina das atividades funcionais e, consequentemente, não há como
sustentar o direito ao gozo de férias, dada a ausência de causa. A exigência de
que tenha sido exercido efetivamente o trabalho para recebimento das férias está
em sintonia com a própria razão de ser desse benefício. Este tem como
fundamento normas de higiene física e mental do indivíduo, buscando assegurar
um período de descanso ao trabalhador que, fatigado pela rotina de suas
atividades, já não apresenta o mesmo rendimento de antes. Dessa forma, não
havendo efetiva prestação de serviços durante o período aquisitivo, não há
direito a férias, menos ainda ao terço constitucional e à conversão de dias em
pecúnia. Precedentes citados: AgRg no RMS 20.521-SP, DJe 8/4/2011; RMS
19.622-MT, DJ 11/9/2006, e RMS 20.238-AC, DJ 20/3/2006. RMS 33.579-SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2012.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DA LICENÇAMATERNIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ATO
REGULAMENTADOR. A prorrogação da licença-maternidade prevista no
art. 2º da Lei Federal n. 11.770/2008 não é autoaplicável, estando condicionada
à edição de ato regulamentar pelo ente administrativo a que se encontra
vinculada a servidora pública. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.318.879BA, DJe 1º/6/2012; AgRg no REsp 1.295.961-BA, DJe 23/5/2012; AgRg no
REsp 1.293.666-BA, DJe 3/8/2012; AgRg no REsp 1.313.114-BA, DJe
2/8/2012, e AgRg no REsp 1.296.634-BA, DJe 7/5/2012. EDcl no REsp
1.333.646-BA, Rel. Min. Castro Meira, julgados em 18/10/2012.

18 a 31/10/2012
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DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. TERMO DE
ADESÃO. DESCUMPRIMENTO. O anistiado, ao assinar o termo de adesão,
compromete-se a não discutir judicialmente graduação diversa daquela
concedida pela Comissão de Anistia, sob pena de suspensão do pagamento das
parcelas determinadas pelo acordo, conforme a Lei n. 11.354/2006. A
aquiescência ao termo de adesão impõe ao anistiado expressa concordância com
o valor, a forma e as condições de pagamento e, ainda, a declaração de que não
está nem ingressará em juízo reclamando ou impugnando o valor a ele devido.
Descumprida essa exigência, não subsiste razão para que a administração
continue a pagar os valores atrasados estipulados pela Comissão de Anistia, já
que tais verbas serão discutidas na via judicial. Precedentes citados: AgRg no
REsp 1.231.573-RJ, DJe 3/5/2011, e REsp 1.189.316-RJ, 28/6/2010.AgRg no
REsp 1.328.001-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/10/2012.

STJ

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
CONVERSÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. As diferenças remuneratórias
decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não
possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas à data da
reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico
remuneratório. Precedentes citados: AgRg no REsp 40.081-RS, DJe
16/11/2011, e AgRg no REsp 1.142.274-RS, DJe 5/4/2010.AgRg no AREsp
199.224-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/10/2012.
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. REMESSA DOS AUTOS AO MP. Não há
nulidade processual pela simples remessa dos autos ao MP para manifestação
após o oferecimento da defesa preliminar na ação de improbidade
administrativa. A decretação da nulidade exige a demonstração do efetivo
prejuízo pela parte, de sorte que, mesmo que tenha havido erro procedimental,
deve o réu demonstrar em que amplitude tal equívoco lhe causou danos.
Precedente citado: AgRg no AREsp 35.837-RS, DJe 26/4/2012. AgRg no REsp
1.269.400-SE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/10/2012.

18 a 31/10/2012
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STJ
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É POSSÍVEL A INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS
RELATIVOS A FUNÇÃO OU CARGO COMISSIONADO DE 1998 A
2001

08/11/2012

