
 
 
 

INFORMATIVO Nº 661 –  

Período de 09 a 13 de abril de 2012 

 

R E P E R C U S S Ã O  G E R A L - DJe de 9 a 13 de abril de 2012 

REPERCUSSÃO GERAL EM ARE N. 652.777-SP 

RELATOR: MIN. AYRES BRITTO 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIVULGAÇÃO, EM SÍTIO 

ELETRÔNICO OFICIAL, DE INFORMAÇÕES ALUSIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONFLITO APARENTE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO 

DE ATOS ESTATAIS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. 

PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGURANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS. 

Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à divulgação, em sítio 

eletrônico oficial, de informações alusivas a servidores públicos. 

 

 

C L I P P I N G  D O  DJ - 9 a 13 de abril de 2012 

AG. REG. NO AI N. 817.010-RS  

RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO 

E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SALÁRIO-FAMÍLIA – DIREITO 

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – SUPRESSÃO INDEVIDA 

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TRANSGRESSÃO ÀS GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO 

ADQUIRIDO – RECURSO DE AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

MS N. 27.760-DF 

RELATOR: MIN. AYRES BRITTO 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 3 DO STF. 

1. “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” (Súmula Vinculante nº 3 do STF). Acórdão do TCU que, sem intimação da 



 
 
 

servidora interessada, determinou que se procedesse à cobrança de valores 

recebidos a título de adicional de dedicação exclusiva. Incidência do entendimento 

sumulado do Supremo Tribunal Federal. 

2. Segurança concedida para garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

AG. REG. NO AI N. 845.833-PR 

RELATOR: MIN. AYRES BRITTO 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR 

PÚBLICO. APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. § 8º DO ART. 40 DO 

MAGNO TEXTO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERITO 

FEDERAL AGRÁRIO (GDAPA). EXTENSÃO NOS MESMOS VALORES PAGOS A 

SERVIDORES ATIVOS. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO JÁ REGULAMENTADOS. 

1. A ausência de regulamentação do processo de avaliação de desempenho, tal 

como previsto na Lei federal 10.550/2002, confere à GDAPA um caráter de 

generalidade. Pelo que a vantagem é de ser estendida aos servidores aposentados 

em paridade de condições com os ativos apenas no período que antecedeu a citada 

regulamentação. 

2. Agravo regimental desprovido. 

 

INFORMATIVO Nº 660 –  

Período de 26 de março a 06 de abril de 2012 

 

Concurso público: mérito de questões e anulação - 4 

A 1ª Turma retomou julgamento de mandado de segurança no qual se postula a 

anulação de questões objetivas de concurso público para provimento de cargo de 

Procurador da República, em virtude de suposto equívoco na elaboração destas, de 

modo que fossem computadas como corretas na pontuação final do impetrante, 

com as consectárias participação nas fases seguintes e posse no cargo colimado. 

Na espécie, alega-se que a banca examinadora teria compreendido 

inadequadamente conceitos jurídicos. Também se argui que, interposto o recurso 

administrativo, não teria sido disponibilizado, pela comissão do concurso, acesso às 

respectivas respostas. Aduz-se, ainda, que se pleiteara anulação das assertivas, 

com efeitos para todos os candidatos, em requerimento administrativo então 

pendente de julgamento perante o Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

A liminar fora deferida parcialmente com o fito de que o requerente prosseguisse 



 
 
 

nas etapas conseguintes do certame e, se lograsse aprovação, fosse reservada 

vaga a ele até a apreciação do mérito do writ — v. Informativo 658. O Min. Dias 

Toffoli, em voto-vista, acompanhou o Min. Marco Aurélio, para conceder, em parte, 

a segurança, a fim de assentar a insubsistência das questões impugnadas. 

Consignou que a correção da prova afrontara o Código Civil. Asseverou não se 

comprometer com a tese de que sempre seria possível a ingerência judicial na 

análise dos gabaritos oferecidos pelas bancas examinadoras de concurso público, 

mas que, em cada caso submetido à apreciação judicial, deveria ser enfrentado 

segundo suas peculiaridades. O Min. Luiz Fux, relator, reajustou voto para 

conceder, em parte, a segurança. Após, pediu vista a Min. Cármen Lúcia. 

MS 30859/DF, rel. Min. Luiz Fux, 27.3.2012. (MS-30859) 

 

Concurso público: conteúdo programático e anulação de questões - 3 

A 1ª Turma retomou julgamento de mandado de segurança no qual pretendida 

anulação de questões objetivas de concurso público destinado ao provimento de 

cargo de Procurador da República, porquanto em suposta desconformidade com o 

conteúdo programático de direito internacional previsto no edital. O impetrante 

sustenta que fora eliminado na 1ª fase do certame, visto que não atingira o 

percentual mínimo exigido em um dos grupos em que dividida a prova e que sua 

inabilitação decorreria desse desacordo — v. Informativo 658. O Min. Dias Toffoli, 

em voto-vista, acompanhou o Min. Marco Aurélio, para conceder, em parte, a 

segurança, a fim de assentar a insubsistência das questões impugnadas. Asseverou 

não se comprometer com a tese de que sempre seria possível a ingerência judicial 

na análise dos gabaritos oferecidos pelas bancas examinadoras de concurso 

público, mas que, em cada caso submetido à apreciação judicial, deveria ser 

enfrentado segundo suas peculiaridades. O Min. Luiz Fux, relator, reajustou voto 

para conceder, em parte, a segurança. Após, pediu vista a Min. Cármen Lúcia. 

MS 30860/DF, rel. Min. Luiz Fux, 27.3.2012. (MS-30860) 

 

Antiguidade e norma aplicável - 1 

A 1ª Turma negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança no 

qual se pleiteava aplicação da regra vigente à data do julgamento de recurso 

administrativo para definição de antiguidade de juízes no âmbito do TRT. No caso, o 

recorrente e a recorrida tomaram posse no cargo e entraram em exercício na 

mesma data. Contavam, ainda, com igual tempo nas classes de juiz do trabalho 

substituto e de titular de vara, bem como do total prestado à magistratura. O 

recorrente, entretanto, figurara em diversas listas de antiguidade como mais antigo 

que a recorrida. Ela, então, ingressara com pedido de retificação das referidas 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=30859&classe=MS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=30860&classe=MS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


 
 
 

listas, por estarem invertidas, uma vez que lograra melhor posição no concurso 

público para ingresso no cargo de juiz substituto do trabalho e, com base no art. 7º 

do Regimento Interno do TRT, deveria ser reconhecida como mais antiga (“A 

antiguidade dos Juízes, para colocação nas sessões do Tribunal, distribuição de 

serviço, substituições e quaisquer outros efeitos, conta-se do efetivo exercício, 

prevalecendo, em igualdade de condições: I - a data da posse; II - a data da 

nomeação; III - a colocação anterior na classe de onde se deu a promoção, ou a 

ordem de classificação em concurso; IV - a idade”). 

RMS 26079/SC, rel. Min. Luiz Fux, 27.3.2012. (RMS-26079) 

 

Antiguidade e norma aplicável - 2 

O TST, ao julgar o recurso administrativo, determinara a correção da mencionada 

lista. O recorrente sustentava que aquela Corte deveria, de ofício, ter observado a 

nova redação do preceito, cujo critério de desempate beneficiar-lhe-ia (“A 

antiguidade dos Juízes titulares de Vara de Trabalho e do Tribunal Regional do 

Trabalho será determinada, sucessivamente: I - pela data do exercício; II - pela 

data da nomeação; IV - pela ordem cronológica de abertura da vaga ocupada. 

Parágrafo único: Os critérios estabelecidos nesse artigo referem-se à nova classe”). 

Reputou-se que, com fundamento no princípio tempus regit actum, a norma 

vigente ao tempo da posse dos interessados deveria prevalecer no critério de 

desempate, sob pena de gerar insegurança jurídica ao subordinar a lista de 

antiguidade a critério introduzido por alterações no Regimento Interno. 

RMS 26079/SC, rel. Min. Luiz Fux, 27.3.2012. (RMS-26079) 

 

Portaria e revisão de anistia política 

A 2ª Turma desproveu agravo regimental de decisão do Min. Ricardo Lewandowski, 

em recurso ordinário em mandado de segurança, do qual relator, interposto de 

decisão do STJ que denegara o writ lá impetrado em razão de direito individual 

líquido e certo não atingido. Na espécie, pretendia-se que não fosse iniciado 

procedimento de revisão de portarias concessivas de anistia, com as consequentes 

reparações patrimoniais. Invocava-se o postulado da segurança jurídica e que o 

perdão por parte do Poder Público seria ato eminentemente político, não suscetível 

de reconsideração ou revogação. Salientou-se, com base no princípio da autotutela 

da Administração, a possibilidade de revisão dos atos de anistia concedidos com 

fundamento na Lei 10.559/2002. 

RMS 31181 AgR/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 3.4.2012. (RMS-31181) 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=26079&classe=RMS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=26079&classe=RMS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=31181&classe=RMS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


 
 
 

R E P E R C U S S Ã O  G E R A L - DJe de 26 de março a 6 de abril de 2012 

 

REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 635.648-CE 

RELATOR: MIN. GILMAR MENDES 

Recurso extraordinário. 2. Análise da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 

8.745/93. 3. Vedação da contratação de professor-substituto temporário que tenha 

sido contratado nos vinte e quatro meses anteriores à realização de concurso 

público. 4. Princípio da isonomia. 5. Polêmica que ultrapassa os limites subjetivos 

da causa. 6. Relevância da questão tanto do ponto de vista jurídico quanto do 

social. 7. Repercussão geral reconhecida. 

 

REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 667.958-MG 

RELATOR: MIN. GILMAR MENDES 

Recurso Extraordinário. 2. Análise da possibilidade de os entes federativos, 

empresas e entidades públicas ou privadas entregarem diretamente suas guias ou 

boletos de cobranças aos contribuintes ou consumidores 3. Recurso Extraordinário 

em que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sustenta violação ao artigo 

21, X, da Constituição Federal, segundo o qual compete à União manter o serviço 

postal e o correio aéreo nacional. 4. Razões recursais que também sustentam 

ofensa aos arts. 170 e 175 da CF. 5. Tema que diz respeito à organização político-

administrativa do Estado, alcançando, portanto, relevância econômica, política e 

jurídica, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 6. Repercussão Geral 

reconhecida. 

 

Decisões Publicadas: 2 

 

C L I P P I N G  D O  DJ- 26 de março a 6 de abril de 2012 

MS N. 28.953-DF 

RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

ANULAÇÃO DE ASCENSÕES FUNCIONAIS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ANULAÇÃO 

INICIADO MAIS DE 5 ANOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.784/1999. DECADÊNCIA 

DO DIREITO DE ANULAR OS ATOS DE ASCENSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 

ADI N. 3.965-MG 

RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA 



 
 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO E 

ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. LEIS DELEGADAS N. 112 E 117, AMBAS DE 

2007. 

1. Lei Delegada n. 112/2007, art. 26, inc. I, alínea h: Defensoria Pública de Minas 

Gerais órgão integrante do Poder Executivo mineiro. 

2. Lei Delegada n. 117/2007, art. 10; expressão “e a Defensoria Pública”,  

instituição subordinada ao Governador do Estado de Minas Gerais, integrando a 

Secretaria de Estado de Defesa Social. 

3. O art. 134, § 2º, da Constituição da República, é norma de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata. 

4. A Defensoria Pública dos Estados tem autonomia funcional e administrativa, 

incabível relação de subordinação a qualquer Secretaria de Estado. Precedente. 

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 

*noticiado no Informativo 657 

 

ADI N. 4.568-DF 

RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 3. DA LEI  N. 

12.382, de 25.2.2011. VALOR NOMINAL A SER ANUNCIADO E DIVULGADO POR 

DECRETO PRESIDENCIAL. DECRETO MERAMENTE DECLARATÓRIO DE VALOR A SER 

REAJUSTADO E AUMENTADO SEGUNDO ÍNDICES LEGALMENTE ESTABELECIDOS. 

OBSERVÂNCIA DO INC. IV DO ART. 7. DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A exigência constitucional de lei formal para fixação 

do valor do salário mínimo está atendida pela Lei n. 12.382/2011. 

2. A utilização de decreto presidencial, definida pela Lei n. 12.382/2011 como 

instrumento de anunciação e divulgação do valor nominal do salário mínimo de 

2012 a 2015, não desobedece o comando constitucional posto no inc. IV do art. 7º. 

da Constituição do Brasil. A Lei n. 12.382/2011 definiu o valor do salário mínimo e 

sua política de afirmação de novos valores nominais para o período indicado (arts. 

1º. e 2º.). Cabe ao Presidente da República, exclusivamente, aplicar os índices 

definidos legalmente para reajuste e aumento e divulgá-los por meio de decreto, 

pelo que não há inovação da ordem jurídica nem nova fixação de valor. 

3. Ação julgada improcedente. 

*noticiado no Informativo 646 

 

AG. REG. NO RE N. 440.988-DF 

RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI 

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Reserva 

de vagas para portadores de deficiência. Arredondamento do coeficiente fracionário 

para o primeiro número inteiro subsequente. Impossibilidade. Precedentes. 

1. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que a reserva de 



 
 
 

vagas para portadores de deficiência deve ater-se aos limites da lei, na medida da 

viabilidade das vagas oferecidas, não sendo possível seu arredondamento no caso 

de majoração das porcentagens mínima e máxima previstas. 

2. Agravo regimental não provido. 

 

INFORMATIVO Nº 659 

Período de 19 a 23 de março de 2012  

 

Serventia extrajudicial e concurso público - 1 

 

O Plenário iniciou julgamento de mandado de segurança em que se pleiteia a 

declaração de insubsistência de resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ por 

meio da qual determinara a imediata desconstituição da outorga de titularidade de 

serventia extrajudicial aos impetrantes. Trata-se de substitutos efetivados entre 

1992 e 1994, sem prévia aprovação em concurso público — por ato do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no, ora revogado, art. 

31 do ADCT da Constituição da mesma unidade federativa —, em serventias cujas 

vacâncias ocorreram posteriormente à CF/88. O Min. Luiz Fux, relator, denegou o 

writ e considerou prejudicados os agravos regimentais interpostos. Superou as 

questões preliminares de litisconsórcio superveniente, haja vista os princípios: a) 

da vedação do enriquecimento sem causa, uma vez que se aproveitaria de trabalho 

alheio com o intuito de obter liminar deferida initio litis para determinadas partes; e 

b) do juiz natural, já que teria ingressado em juízo sabendo do resultado. Ademais, 

frisou que a matéria estaria pacificada com o novel diploma do mandado de 

segurança, porquanto não mais admitiria essas figuras de terceiria. Em seguida, 

avaliou ser desnecessário o debate acerca da possibilidade de o CNJ, em 

julgamento administrativo, levar em conta a higidez de uma legislação. Enfatizou 

que a Constituição teria normatividade suficiente e seria utilizada pelos aplicadores 

na esfera jurisdicional e no âmbito administrativo. Mencionou que antigo enunciado 

de Súmula do STF permitiria a autotutela de anulação de atos administrativos pela 

Administração Pública sempre que se verificasse ilegalidade, quiçá 

inconstitucionalidade. Lembrou haver, de um lado, a autotutela, pela 

Administração, de seus próprios atos, e de outro, a garantia da revisão judicial 

destes. 

MS 26860/DF, rel. Min. Luiz Fux, 21.3.2012. (MS-26860).  

Serventia extrajudicial e concurso público - 2 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=26860&classe=MS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


 
 
 

 

Relativamente ao art. 236, § 3º, da CF (“Art. 236. Os serviços notariais e de 

registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. ... § 3º 

- O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de 

provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem 

abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”), 

enfatizou ser, num primeiro olhar, regra que contemplaria normatividade suficiente 

— conteria direitos e deveres impostos ao administrador —, de modo que não se 

poderia categorizá-la como norma constitucional de eficácia contida. Além disso, 

reafirmou posicionamento do STF segundo o qual inexistiria direito adquirido à 

efetivação na titularidade de cartório se a vacância do cargo ocorresse na vigência 

da CF/88. Ademais, consignou que o citado preceito condicionaria o ingresso na 

atividade notarial e de registro à aprovação em concurso de provas e títulos. 

Alertou que os titulares dessas serventias não seriam alcançados por aposentadoria 

compulsória. 

MS 26860/DF, rel. Min. Luiz Fux, 21.3.2012. (MS-26860). 

Serventia extrajudicial e concurso público - 3 

 

Na sequência, assinalou ter havido alteração jurisprudencial sobre a matéria. 

Reportou-se a premissas firmadas na decisão do MS 28279/DF (DJe de 29.4.2011) 

para ratificar os fundamentos nela expendidos. Asseverou que situações 

flagrantemente inconstitucionais, como o provimento de serventia extrajudicial sem 

a devida submissão a concurso público, não poderiam e não deveriam ser 

superadas pela simples incidência do que disposto no 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”), sob pena de subversão das 

determinações insertas na Constituição. Rejeitou tese de que somente com a edição 

da Lei 8.935/1994 — que regulamenta o art. 236 da CF, dispondo sobre serviços 

notariais e de registro — a norma constitucional tornar-se-ia auto-aplicável. 

Ponderou que os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da 

impessoalidade deveriam nortear a ascensão às funções públicas. Registrou, 

também, apontamento do Min. Ayres Britto, proferido na assentada daqueloutro 

mandamus, consoante o qual o ADCT, ao versar sobre o tema das serventias 

(artigos 31 e 32), não teria aportado norma semelhante às dos artigos 19 e 22. 

Portanto, persistiria a exigência de concurso público (CF, art. 236, § 3º). 

MS 26860/DF, rel. Min. Luiz Fux, 21.3.2012. (MS-26860). 

Serventia extrajudicial e concurso público - 4 

 

Sob o ângulo do princípio da confiança, consectário da segurança jurídica do Estado 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=26860&classe=MS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=26860&classe=MS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


 
 
 

de Direito, acentuou que, desde a origem, pressuporia situação a que o 

administrado não teria dado ensejo. Avaliou que, neste contexto, em que o 

exercício do direito calcar-se-ia em inconstitucionalidade, seria evidente a ausência 

de boa-fé, requisito indispensável para a incidência do princípio da proteção da 

confiança. Certificou que o prazo decadencial basear-se-ia exatamente na ausência 

de má-fé. Alfim, aludiu ao desfecho do julgamento, realizado no Supremo, a 

respeito do nepotismo. A Min. Rosa Weber acompanhou o relator quanto às 

preliminares, porém divergiu, no mérito, e concedeu o writ. Discorreu sobre o 

princípio da segurança jurídica e a regra do art. 54 da Lei 9.784/99. Aduziu que a 

boa-fé exigida seria a dos destinatários do ato administrativo. Analisou que o 

princípio da segurança jurídica indicaria a concessão da ordem no caso concreto. 

Nesse tocante, destacou que o CNJ, ao agir como órgão administrativo, na verdade 

teria cassado atos praticados, na época, por tribunal de justiça, fundados em artigo 

do ADCT da Carta estadual. Entendeu que não se afiguraria, em absoluto, 

descaracterizada a boa-fé daqueles a quem se destinaria a norma do art. 54, que 

seriam, também, beneficiários da aplicação do princípio, inafastável, na espécie, da 

segurança jurídica - proteção à confiança. Após, pediu vista o Min. Dias Toffoli. 

MS 26860/DF, rel. Min. Luiz Fux, 21.3.2012. (MS-26860). 

Ministério Público de Contas estadual e competência legislativa - 1 

 

O Plenário iniciou julgamento de medida cautelar em ação direta de 

inconstitucionalidade proposta, pela Associação dos Membros de Tribunais de 

Contas do Brasil - Atricon, contra os artigos 32, I; 33, II e XI; 40, parágrafo único, 

II; 41; 41-A, § 1º, I; 47-A; 49, parágrafo único; 62, XVI; 77, X, a e m, da 

Constituição do Estado de Roraima, com a redação conferida pela EC 29/2011, bem 

como os artigos 47-B, 47-C, 47-D, 47-E e 16, § 3º, do ADCT da referida 

Constituição estadual, nela incluídos pela referida emenda, e a Lei estadual 

840/2012. Os dispositivos impugnados tratam de matérias concernentes ao 

Ministério Público de Contas do Estado-membro. O Min. Joaquim Barbosa, relator, 

preliminarmente reconheceu a legitimidade ativa da Atricon para ajuizar o pedido, 

ao considerá-la entidade de classe de âmbito nacional. Entendeu, ademais, 

preenchido o requisito da pertinência temática, uma vez que as normas atacadas 

versariam sobre órgão intimamente afeto à estrutura dos tribunais de contas, de 

modo que qualquer alteração no modelo constitucional para ele previsto 

repercutiria diretamente nos interesses das cortes de contas do país. 

ADI 4725 MC/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, 21.3.2012. (ADI-4725)  
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A 1ª Turma iniciou julgamento de recurso em mandado de segurança no qual se 

pretende desconstituir a pena de demissão do cargo de agente administrativo do 

Ministério da Saúde aplicada a servidora pública que acumulara, também, o de 

professora na rede estadual de ensino. O Min. Luiz Fux, relator, deu provimento ao 

recurso para determinar a reintegração no cargo de agente administrativo com 

efeitos patrimoniais e funcionais retroativos à data da demissão, consoante parte 

final do art. 28 da Lei 8.112/90 (“com ressarcimento de todas as vantagens”). 

Primeiramente, entendeu inexistir prescrição, porquanto o art. 132, XII, da Lei 

8.112/90 estabeleceria que a pena cabível para acumulação indevida de cargos 

públicos seria a demissão. Além disso, a prescrição somente ocorreria com o prazo 

de 5 anos a contar da ciência do fato pela Administração. Verificou, entretanto, que 

a recorrente fora admitida no cargo de professora em 15.4.1982 e, no âmbito do 

Ministério da Saúde, em 21.2.1979. Portanto, exerceria os 2 cargos, de professora 

e de agente administrativo, desde abril de 1982, quando fora admitida no 

magistério. Ressaltou que a demissão se dera em maio de 2002, mais de 20 anos 

após o início da acumulação, sem que, durante esse período, fosse reconhecida 

como ilícita. 

RMS 28497/DF, rel. Min. Luiz Fux, 20.3.2012. (RMS-28497) 

Acumulação de cargo e decadência - 2 

 

Assim, reputou não haver prescrição, mas decadência do direito de anular os atos 

de nomeação nos cargos que ensejaram o acúmulo. Asseverou que o poder da 

Administração Pública de invalidar seus próprios atos não seria eterno. Ademais, 

deveria ser restringido pelo princípio da segurança jurídica, consubstanciado na sua 

dimensão subjetiva, que se concretizaria por meio do princípio da proteção da 

confiança. Aduziu não haver conceito preciso acerca do alcance da expressão 

constitucional “cargo técnico e científico”, inserida no art. 37, XVI, b, da CF. Por 

fim, ponderou que a incerteza quanto à possibilidade de acumulação dos cargos 

indicaria a boa-fé da recorrente. Sublinhou que a denominação do cargo, se técnico 

ou científico, não bastaria para a identificação de sua natureza.No ponto, 

impenderia a análise concreta das funções desempenhadas, o que poderia suscitar 

profundas controvérsias. Aliado a isso, o longo decurso de tempo em que a 

acumulação perdurara também reforçaria a necessidade de incidência de normas 

jurídicas que limitassem o poder da Administração Pública de anular atos favoráveis 

aos seus destinatários. Após, pediu vista a Min. Cármen Lúcia. 

RMS 28497/DF, rel. Min. Luiz Fux, 20.3.2012 (RMS-28497) 
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SEGUNDA TURMA 

 

Art. 37, § 1º, da CF e promoção pessoal - 3 

 

Em conclusão de julgamento, a 2ª Turma, por maioria, não conheceu de recurso 

extraordinário interposto de acórdão que mantivera sentença que julgara 

procedente pedido formulado em ação popular ajuizada contra prefeito, por afronta 

aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa (CF, art. 37, § 1º), 

em razão do uso de símbolo e de slogan político-pessoais nas diversas formas de 

publicidade e/ou divulgação de obras e eventos da prefeitura. O então prefeito 

reiterava a assertiva de ofensa ao art. 37, § 1º, da CF, porquanto a interpretação 

conferida pela Corte de origem ao referido dispositivo constitucional, que não 

mencionaria o vocábulo slogan, seria errônea ao considerar a utilização de símbolo 

— o elo de uma corrente — e o bordão “unidos seremos mais fortes” como 

conflitantes com o aludido artigo. Arguia possível a conclamação do povo por meio 

de palavras de ordem e afirmava, ainda, que o símbolo por ele utilizado fora criado 

por artista local e escolhido em concurso para dar significado à frase de exortação 

(slogan), não se enquadrando, pois, na vedação constitucional — v. Informativo 

568. 

RE 281012/PI, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão, Min. 

Joaquim Barbosa, 20.3.2012. (RE-281012) 

Art. 37, § 1º, da CF e promoção pessoal - 4 

 

Em assentada anterior, o Min. Joaquim Barbosa, na linha da jurisprudência do STF, 

não conheceu do recurso por demandar reexame de provas. O Min. Cezar Peluso, a 

seu turno, acompanhou essa conclusão, mas por fundamento diverso. Apontou não 

ser hipótese de incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF (“Para simples 

reexame de prova não cabe recurso extraordinário”), haja vista que o caso cuidaria 

de mera valoração jurídica de provas, e não de seu reexame sob aspecto factual. 

Explicou que, incontroversa a matéria de fato — o teor da expressão utilizada, a 

imagem constante do símbolo, a circunstância de terem ambos sido efetivamente 

usados nas publicações oficiais e em dois sentidos possíveis —, dever-se-ia 

proceder apenas à qualificação jurídica do que fora assentado nos autos, à luz do 

art. 37, § 1º, da CF. Nesse contexto, sublinhou que a vedação expressa no 

dispositivo não exigiria demonstração cabal de que a mensagem — quando 

disfarçada — fosse efetivamente compreendida por todos os cidadãos. Aduziu que a 

referida possibilidade de se obter essa comprovação reduziria o âmbito da proibição 

constitucional ao caso de promoção pessoal direta, ostensiva e indisfarçada. Assim, 

rememorou orientação da Corte no sentido de que relevaria estimar se a 
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publicidade oficial apresentaria indiscutível possibilidade de associação indevida ao 

titular do cargo, o que pareceria impossível de se realizar na espécie. 

RE 281012/PI, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão, Min. 

Joaquim Barbosa, 20.3.2012. (RE-281012) 

Art. 37, § 1º, da CF e promoção pessoal - 5 

 

Vencido o Min. Gilmar Mendes, relator, que provia o extraordinário a fim de julgar 

improcedente a ação popular ao fundamento de que o acórdão impugnado teria 

aplicado equivocadamente o disposto no art. 37, § 1º, da CF, violando-o. 

Asseverava que se trataria de valoração das provas produzidas nos autos e não de 

seu reexame. Em seguida, reputava que, da mesma forma que se poderia proceder 

à leitura do símbolo e do slogan de acordo com aquela feita pelo recorrido/autor 

popular, também seria perfeitamente possível, de maneira legítima, interpretar-se 

o mesmo símbolo como se um elo de corrente representasse, e à leitura do slogan 

como se diretamente relacionado à função do elo da corrente, ou seja, à união que 

leva à força. Tendo isso em conta, entendia que as provas colacionadas, por si sós, 

seriam insuficientes para caracterizar a promoção pessoal do recorrente. 

RE 281012/PI, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão, Min. 

Joaquim Barbosa, 20.3.2012. (RE-281012) 

 

C L I P P I N G  D O  DJ-  19 a 23 de março de 2012 

AG. REG. NO ARE N. 659.731-AL 

RELATOR: MIN. AYRES BRITTO 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. CHEFES DE CARTÓRIO ELEITORAL LOTADOS NO INTERIOR E 

NA CAPITAL. REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF. 1. Não é possível, em 

recurso extraordinário, reexaminar legislação infraconstitucional. 2. Nos termos da 

Súmula 339/STF, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 

aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 3. 

Agravo regimental desprovido. 
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