
 
 
 

INFORMATIVO Nº 493 – Período 12 a 23 de março de 2012 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA. DIREITOS POLÍTICOS. FUNÇÃO PÚBLICA. 

A Turma ratificou a decisão do tribunal de origem que, em caso de apelação, condenou 

professor da rede pública estadual à perda dos seus direitos políticos e da função pública que 

exercia na época dos fatos, pela prática de ato de improbidade administrativa na modalidade 

dolosa, por ter recebido sua remuneração sem ter exercido suas atividades e sem estar 

legalmente licenciado de suas funções. Para o Min. Relator, é impossível exercer a função 

pública quando suspensos os direitos políticos. REsp 1.249.019-GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 

julgado em 15/3/2012.  

 

CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONVOCAÇÃO. 

In casu, trata-se de candidato aprovado em cadastro de reserva na 170ª colocação em certame 

que previu apenas dez vagas no edital de abertura. Ocorre que, embora fosse informado da 

necessidade de manter seu endereço atualizado, porquanto haveria comunicação pessoal da 

nomeação, somente após seu contato telefônico com o órgão é que foi comunicado de que 

haviam ocorrido as nomeações, com o chamamento realizado pelo diário oficial estadual (DOE). 

Sustenta que o edital do concurso continha previsão implícita de comunicação pessoal, uma vez 

que obrigava a atualização do endereço e número telefônico dos candidatos no trecho 

referente à sistemática de provimento. Além disso, alega a existência de legislação expressa 

(art. 51 do Decreto estadual n. 43.911/2005) no sentido de prescrever a publicação no DOE e 

nos demais meios destinados a esse fim. Nesse contexto, a Turma entendeu que, na hipótese 

em questão, o edital permitia antever que haveria comunicação por carta ou outro meio, além 

da publicação no DOE. Ademais, como o candidato foi aprovado na condição de compor o 

cadastro de reserva, não havia como prever se haveria a real condição de surgir vaga, bem 

como se seria convocado para a posse, motivo pelo qual seria ainda mais necessário o envio de 

comunicação pessoal para que pudesse exercer o seu direito à nomeação e posse. Assim, dada 

a colocação do impetrante, justifica-se, na espécie, a analogia com situações nas quais havia 

longo transcurso temporal, pois foram previstas poucas vagas, não sendo possível construir 

uma expectativa evidente de nomeação em curto prazo. Precedentes citados: RMS 34.304-ES, 

DJe 14/9/2011, e AgRg no Ag 1.369.564-PE, DJe 10/3/2011. AgRg no RMS 35.494-RS, Rel. Min. 

Humberto Martins, julgado em 20/3/2012.  

 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201249019
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PAD. DEMISSÃO. ALTERAÇÃO. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. 

Na espécie, o recorrente, servidor da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 

Social (Dataprev), favoreceu ilicitamente uma joalheria de grande porte e diversas outras 

empresas pelo cancelamento e alteração de créditos previdenciários vultosos, resultando na 

instauração de PAD que culminou em sua demissão dos quadros do INSS. Daí, interpôs recurso 

afirmando que houve extrapolação do indiciamento e inobservância dos postulados do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório incidentes no PAD, violando vários 

dispositivos da Lei n. 8.112/1990. Com esses fundamentos, propugna a nulidade do PAD. E com 

base no art. 161 da lei mencionada defende a vinculação do poder punitivo da administração à 

tipificação constante do indiciamento que, segundo ele, estaria cingida ao favorecimento 

somente à joalheria. Porém, consta do termo de indiciamento o registro de diversas 

intervenções indevidas do recorrente no sistema Dataprev em benefício não só da joalheria, 

mas também de diversas empresas, além de outras práticas igualmente lesivas aos cofres 

públicos e à moralidade administrativa. Outrossim, o supradito termo forneceu ao recorrente 

os dados fundamentais da acusação (descrição das infrações e indícios de autoria, calcados em 

elementos de prova claramente especificados) que são propícios ao exercício da defesa. Não 

houve afronta às garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório no 

âmbito do PAD (arts. 143, 144, 153 e 155 da referida lei), visto que a comissão processante 

esclareceu, passo a passo, os procedimentos de inclusão e exclusão de créditos no Dataprev, 

inclusive com prova testemunhal, elidindo hipóteses de ocorrência de falha técnica, violação da 

senha do recorrente e erro de digitação. Além do mais, o próprio recorrente admitiu ter 

efetuado operações indevidas de cancelamento de débitos em nome da joalheria, o que, por si 

só, constitui transgressão disciplinar punível com demissão. A propósito, um memorando da 

autarquia consignou que um dos tais débitos atingia R$ 10.203.253,68. Com esses e outros 

fundamentos, a Turma negou provimento ao recurso. REsp 1.153.405-RJ, Rel. Min. Og 

Fernandes, julgado em 13/3/2012 

 

INFORMATIVO Nº 494 – Período 26 de março a 03 de abril de 2012 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. 

A Corte Especial, por maioria, entendeu que o crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 

exige dolo específico e efetivo dano ao erário. No caso concreto a prefeitura fracionou a 

contratação de serviços referentes à festa de carnaval na cidade, de forma que em cada um dos 

contratos realizados fosse dispensável a licitação. O Ministério Público não demonstrou a 

intenção da prefeita de violar as regras de licitação, tampouco foi constatado prejuízo à 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201153405


 
 
 

Fazenda Pública, motivos pelos quais a denúncia foi julgada improcedente. APn 480-MG, Rel. 

originária Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, 

julgado em 29/3/2012.  

 

PAD. DEMISSÃO. AUDITOR DO INSS. 

O impetrante suscitou vários vícios no processo administrativo disciplinar que culminou com a 

sua demissão do cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social. A Seção, porém, não constatou o 

suposto direito líquido e certo invocado na impetração, por não terem sido comprovados de 

plano, o que é indispensável na ação mandamental. Quanto ao primeiro deles, a Seção ratificou 

entendimento do STJ no sentido da inexigibilidade da narrativa minuciosa dos fatos na portaria 

inaugural do processo disciplinar, tendo em vista que a finalidade principal do mencionado ato 

é dar publicidade à designação dos agentes responsáveis pela instrução do feito. Destarte, a 

descrição pormenorizada das condutas imputadas a cada investigado foi realizada na fase do 

indiciamento. No que diz respeito à composição da comissão de processo disciplinar, o art. 149 

da Lei n. 8.112/1990 reza que apenas o presidente do colegiado tenha a mesma hierarquia, seja 

ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou tenha escolaridade igual ou superior 

à do indiciado, mas não dos demais membros da comissão. Também não há nulidade na 

ausência de termo de compromisso do secretário da comissão, uma vez que a nomeação para a 

função de membro de comissão de PAD decorre da própria lei e recai sobre servidor público, 

cujos atos gozam da presunção de veracidade. Quanto ao aproveitamento, em PAD, de prova 

licitamente obtida mediante o afastamento do sigilo telefônico em investigação criminal ou 

ação penal, o STJ tem aceito a sua utilização, desde que autorizada a sua remessa pelo juízo 

responsável pela guarda dos dados coletados, devendo ser observado, no âmbito 

administrativo, o contraditório. Por último, não pode ser declarada a incompetência da 

comissão processante por ter conduzido a fase instrutória do PAD inteiramente no âmbito do 

Ministério da Previdência Social, apesar do advento, ainda no curso do processo, da Lei n. 

11.457/2007, que transformou o cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social no de Auditor-

Fiscal da Receita Federal do Brasil, não sendo necessário o envio dos autos para o Ministério da 

Fazenda. A referida lei não estabeleceu nenhum óbice à tramitação dos processos pendentes 

no âmbito do INSS e do Ministério da Previdência Social. Na verdade, apenas autorizou a 

transferência desses feitos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da 

Fazenda, após a realização de inventário, o que é bem diferente de determinar, 

peremptoriamente, tal remessa. A realização do PAD compete ao órgão ou entidade pública ao 

qual o servidor encontra-se vinculado no momento da infração, até porque esse ente é o que 

está mais próximo dos fatos, e possui, em todos os sentidos, maior interesse no exame de tais 

condutas. Precedentes citados: MS 13.955-DF, DJe 1º/8/2011; MS 9.421-DF, DJ 17/9/2007; MS 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=APn%20480


 
 
 

8.553-DF, DJe 20/2/2009, e MS 14.598-DF, 11/10/2011. MS 14.797-DF, Rel. Min. Og Fernandes, 

julgado em 28/3/2012 

 

CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. SERVIDOR NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. 

A nomeação tardia a cargo público em decorrência de decisão judicial não gera direito à 

indenização. Com esse entendimento, a Turma, por maioria, negou provimento ao especial em 

que promotora de justiça pleiteava reparação no valor do somatório dos vencimentos que teria 

recebido caso sua posse se tivesse dado em bom tempo. Asseverou o Min. Relator que o direito 

à remuneração é consequência do exercício de fato do cargo. Dessa forma, inexistindo o efetivo 

exercício na pendência do processo judicial, a recorrente não faz jus à percepção de qualquer 

importância, a título de ressarcimento material. Precedentes citados: EREsp 1.117.974-RS, DJe 

19/12/2011; AgRg no AgRg no RMS 34.792-SP, DJe 23/11/2011. REsp 949.072-RS, Rel. Min. 

Castro Meira, julgado em 27/3/2012.  
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