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NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

PRIMEIRA FASE DO CONCURSO PARA ATIS FOI REALIZADA NO ÚLTIMO
DOMINGO

INTRANET

29/07/2013

O Ministério do Planejamento (MP) realizou no último domingo, 28, a primeira fase
do concurso público para o provimento de 200 cargos de Analista em Tecnologia da
Informação (ATI). As provas objetivas foram aplicadas pela Fundação de Apoio a
Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia e ao Hospital
Universitário Gaffrée e Guinle (FUNRIO) em todas as capitais brasileiras. Dos 6.508
candidatos confirmados para participarem da seleção, ausentaram-se 2.356 (36,2%).
O resultado da primeira fase do certame será divulgado no dia 8 de outubro. O
resultado das provas objetivas será divulgado no dia 8 de outubro

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

NOTÍCIAS STF
LIMINAR RESTABELECE PAGAMENTO DE PENSÃO PARA FAMÍLIA DE EXPOLICIAL RODOVIÁRIO
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DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (GAE) PAGA
AOS ADVOGADOS DA UNIÃO. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E
RES. 8/2008-STJ). A Gratificação de Atividade (GAE) instituída pela Lei Delegada 13/1992
é devida aos Advogados da União somente até a edição da MP 2.048-26/2000, momento em
que foi substituída pela Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica (GDAJ). A MP
2.048-26/2000 reestruturou e reorganizou carreiras, cargos e funções comissionadas técnicas
no âmbito da Administração Pública Federal, entre as quais a de Advogado da União,
concedendo-lhes, no art. 41, uma nova gratificação, a GDAJ. Assim, não obstante o fato de o
art. 1º dessa medida provisória não ter se referido ao cargo de Advogado da União, devem ser
interpretados, sistemática e teleologicamente, seus arts. 41 e 59 para concluir que a GAE foi
retirada de todos os cargos tratados por ela — e não apenas dos relacionados às carreiras
elencadas
em
seu
art.
1º
—
para
ser
substituída
pela
GDAJ.
REsp 1.353.016-AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/6/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO
MILITAR. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).Não é
possível a promoção de anistiado político (art. 6º da Lei 10.559/2002) para carreira militar
diversa da que ele integra. De fato, ao anistiado político foi assegurado, na forma do art. 8º do
ADCT, as promoções a que teria direito se na ativa estivesse, em observância ao disposto no
art. 6º, §§ 3º e 4º, da Lei 10.559/2002. Essa prerrogativa, contudo, é restrita às promoções da
carreira à qual o anistiado pertence. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.279.476RJ, Primeira Turma, DJe 14/11/2012; e AgRg no AREsp 283.211-RJ, Primeira Turma, DJe
18/3/2013. Precedentes do STF: ARE 692.360-RJ AgR; e RE 630.868-RJ AgR.
REsp 1.357.700-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.
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DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A NOMEAÇÃO
EM CARGO PÚBLICO. Na hipótese em que houver, em ação autônoma, o reconhecimento
da nulidade de questões de concurso público, o termo inicial do prazo para que o candidato
beneficiado impetre mandado de segurança objetivando sua nomeação no cargo público será a
data do trânsito em julgado da decisão judicial. Isso porque o candidato favorecido pela
decisão judicial somente passa a ter direito líquido e certo à nomeação a partir da referida
data. AgRg no REsp 1.284.773-AM,Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/4/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS EM CONCURSO PÚBLICO
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. Os candidatos que tenham "pé torto congênito
bilateral" têm direito a concorrer às vagas em concurso público reservadas às pessoas com
deficiência. A mencionada deficiência física enquadra-se no disposto no art. 4º, I, do
Dec. 3.298/1999. RMS 31.861-PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 23/4/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. REFORMA DE MILITAR TEMPORÁRIO POR
INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO ATIVO NAS FORÇAS
ARMADAS. Não tem direito à reforma o militar temporário no caso de incapacidade
definitiva para o serviço castrense causada por evento que não guarde relação com o exercício
da função. Isso porque aos militares temporários somente é garantida a reforma no caso de
incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas se for comprovado que a
lesão decorre de circunstância inerente ao exercício da função. Observe-se que o critério de
concessão de reforma para militar temporário é diferente daquele considerado para militar
estável. Com efeito, para a concessão de reforma de militar temporário, são consideradas duas
informações: a extensão da incapacidade para o trabalho e a relação de causalidade da lesão
com a atividade militar. Quanto à extensão da incapacidade para o trabalho, o Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980) a distingue em dois tipos: uma chamada de incapacidade definitiva
para o serviço ativo nas Forças Armadas (que abrange exclusivamente as atividades militares,
não considerando as atividades laborais civis) e a invalidez (conceito que engloba todas as
atividades, castrenses ou civis). Quanto ao nexo causal da lesão incapacitante com o exercício
da função militar, se comprovado, o militar temporário terá direito à reforma
independentemente de sua extensão (incapacidade definitiva ou invalidez). Contudo, se o
evento incapacitante não guardar relação com a função castrense, o militar temporário
somente terá direito à reforma no caso de invalidez. REsp 1.328.915-RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 4/4/2013.
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DIREITO ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO CIVIL PARA APURAÇÃO DE ATOS
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Não é possível impedir o prosseguimento de
inquérito civil instaurado com a finalidade de apurar possível incompatibilidade entre a
evolução patrimonial de vereadores e seus respectivos rendimentos, ainda que o referido
procedimento tenha-se originado a partir de denúncia anônima, na hipótese em que realizadas
administrativamente as investigações necessárias para a formação de juízo de valor sobre a
veracidade da notícia. A CF impôs ao MP o dever de promover o inquérito civil e a ação civil
pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos (art. 129, III). O dever constitucional deve ser compatibilizado
com a vedação ao anonimato (art. 5º, IV, CF), com base no princípio da concordância prática.
Nos termos do art. 22 da Lei 8.429/1992, o MP pode, mesmo de ofício, requisitar a
instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo para apurar qualquer ilícito
previsto no mencionado diploma legal. Ressalte-se que o art. 13 dessa lei obriga os agentes
públicos a disponibilizar periodicamente informações sobre seus bens e evolução patrimonial.
Vale destacar que os agentes políticos sujeitam-se a uma diminuição na esfera de privacidade
e intimidade, de modo que se mostra ilegítima a pretensão de não revelar fatos relacionados à
evolução patrimonial. Precedentes citados: RMS 37.166-SP, Primeira Turma, DJe 15/4/2013;
e RMS 30.510-RJ, Segunda Turma, DJe 10/2/2010. RMS 38.010-RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 4/4/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA
DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. Ainda que sejam criados novos
cargos durante a validade do concurso, a Administração Pública não poderá ser compelida a
nomear candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital de abertura do
certame na hipótese em que inexista dotação orçamentária específica. Isso porque, para a
criação e provimento de novos cargos, a Administração deve observar o disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), sendo imprescindível a demonstração do suporte
orçamentário e financeiro necessário. A propósito, vale ressaltar que o STF, em repercussão
geral, identificou hipóteses excepcionais em que a Administração pode deixar de realizar a
nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, desde que tenham as seguintes
características: a) superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional
devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b)
imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias,
imprevisíveis à época da publicação do edital; c) gravidade: os acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade
excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do
edital; d) necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de
nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode
adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para
lidar com a situação excepcional e imprevisível. RMS 37.700-RO, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 4/4/2013.
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DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA FASE DE
CONCURSO PÚBLICO. A convocação de candidato para a fase posterior de concurso
público não pode ser realizada apenas pelo diário oficial na hipótese em que todas as
comunicações anteriores tenham ocorrido conforme previsão editalícia de divulgação das
fases do concurso também pela internet. Efetivamente, a comunicação realizada apenas pelo
diário oficial, nessa situação, caracteriza violação dos princípios da publicidade e da
razoabilidade. Ademais, a divulgação das fases anteriores pela internet gera aos candidatos a
justa expectativa de que as demais comunicações do certame seguirão o mesmo padrão. Cabe
ressaltar, ainda, que o diário oficial não tem o mesmo alcance de outros meios de
comunicação, não sendo razoável exigir que os candidatos aprovados em concurso público o
acompanhem. AgRg no RMS 33.696-RN, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22/4/2013.

SALA DE NOTÍCIAS
STJ DECIDE SOBRE PROGRESSÃO DE SERVIDOR FEDERAL ANTES DA
REGULAMENTAÇÃO DA LEI 11.784
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