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NOTA INFORMATIVA Nº
342/2014/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Designação para Função Comissionada
Técnica - FCT de servidor ocupante do
cargo de Analista de Infraestrutura.
Impossibilidade

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA
Nº
73/2015/CGEXT/DENOP
/SEGEP/MP

Procedimentos a serem adotados em
relação à demissão de servidor
pertencente ao quadro de pessoal de
extinto território federal

CONLEGIS

Não é possível contabilizar o tempo de
afastamento (lapso temporal entre a
dispensa e o retorno com base na
NOTA TÉCNICA Nº
anistia conferida na Lei nº 8.878/94) no
31/2015/CGEXT/DENOP
intuito de totalizar o tempo de serviço
/SEGEP/MP
para fins de promoções, vantagens e
benefícios
previdenciários,
dentre
outros direitos.

CONLEGIS

Anistiado com base na Lei nº 8.878/94.
NOTA TÉCNICA Nº
Suspensão do contrato de trabalho sob
33/2015/CGEXT/DENOP
a justificativa de licença de interesse
/SEGEP/MP
particular. Falta de amparo legal.
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NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

INFORMATIVO STF N0 775

POSSE EM CARGO PÚBLICO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEVER DE
INDENIZAR – 2 Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor
não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo
situação de arbitrariedade flagrante. Com base nesse entendimento, o Plenário, em conclusão de
julgamento e por maioria, deu provimento a recurso extraordinário em que se discutia eventual direito, de
candidatos nomeados e empossados em cargos públicos por força de decisão transitada em julgado, à
indenização por danos materiais em decorrência da demora na nomeação determinada judicialmente. No
caso, candidatos aprovados, dentro do número de vagas, na primeira fase de concurso público, somente
participaram da segunda fase do certame em virtude de decisão judicial transitada em julgado, sendo ao
final, aprovados, nomeados e empossados — v. Informativo 764. A Corte de origem assentara o direito de
candidatos aprovados em concurso público a receberem indenização relativa ao período compreendido
entre a data na qual deveriam ter assumido o cargo correspondente e a data da efetiva posse, considerado
o interregno decorrente do trâmite processual. O Supremo destacou que, por se ressentir de disciplina
legal mais exaustiva, a aplicação de concursos públicos suscitaria pródigo contencioso
judicial...RE 724347/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso,
26.2.2015. (RE-724347)
POSSE EM CARGO PÚBLICO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEVER DE
INDENIZAR – 3 A Corte asseverou que o tônus normativo da noção constitucional de prioridade, que
militaria em favor da contratação dos aprovados em concursos públicos, imporia uma série de deveres
sucessivos à Administração, dentre os quais os de: a) convocar os aprovados dentro do número de vagas
previsto em edital; b) motivar apropriadamente eventual não convocação; c) não preterir a ordem de
classificação estabelecida após a correção das provas, salvo se por imposição de determinação judicial; e
d) não empregar expedientes de contratação precários durante o prazo de validade de concursos para a
mesma função. Ocorrendo o descumprimento de quaisquer desses deveres implícitos, os aprovados teriam
uma pretensão legítima a ser exercida contra a Administração por meio de ação judicial. Ademais, se
durante o processamento da demanda não ficassem provados fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do direito de prioridade, seguir-se-ia a nomeação como desfecho natural. Contudo,
apesar de estar consolidado esse entendimento na jurisprudência, a reversão judicial de
eventuais violações ao art. 37, IV, da CF nem sempre se operaria com a celeridade
esperada... RE 724347/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso,
26.2.2015. (RE-724347)
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Continuação

INFORMATIVO STF N0 775

POSSE EM CARGO PÚBLICO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEVER DE
INDENIZAR – 4 O Plenário pontuou que não se poderia deixar de reconhecer, em abstrato, a
possibilidade de que determinadas condutas praticadas pelo Estado na aplicação de concursos públicos
pudessem vir a ocasionar danos materiais passíveis de indenização. Isso se daria notadamente nos casos
em que eventual preterição decorresse de inequívoca e manifesta ilegitimidade do comportamento da
Administração, suscetível de identificação sem maiores digressões jurídicas. Dessa feita, o dever de
reparação eventualmente surgido na condução de concursos públicos não poderia alcançar todas as
hipóteses possíveis de judicialização. Fosse isso verdadeiro, a responsabilidade estatal assumiria elastério
desproporcional, a tornar os procedimentos seletivos praticamente inadministráveis, já que a impugnação
de qualquer aspecto poderia provocar, em tese, o adiamento do desfecho do certame e, consequentemente,
das nomeações. Admitir essa premissa resultaria em considerar possível o nascimento do dever de
reparação civil em decorrência de atrasos causados, por exemplo, pela impugnação de cláusulas
editalícias de alcance genérico, bem como pelo questionamento de etapas intermediárias da avaliação,
como a correção do gabarito de determinada questão de prova objetiva. A rigor, porém, nenhuma dessas
situações deveria gerar dever estatal de reparação. Isso porque, embora algumas delas pudessem constituir
demora qualificável na nomeação no cargo, em nenhuma delas estaria consolidada a situação de
aprovação do candidato, pressuposto indispensável para a configuração da posição jurídica tida como
prioritária pelo art. 37, IV, da CF... RE 724347/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão
Min. Roberto Barroso, 26.2.2015. (RE-724347)
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