
TESE APRESENTADA

Tese Número: 0034020025 Situação: CADASTRADA
Par�cipante: 000000004 - BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA

Categoria: 1 - MEMBRO NATO
Tipo: EIXO II - Fortalecimento da Carreira de Finanças e Controle

Assunto: Impessoalidade no preenchimento de Cargos Comissionados na STN
Autor: 301.465.628-36 - LUIZ ALBERTO MARQUES VIEIRA FILHO - CODIN 

 Introdução/Considerações/Abordagem sobre o tema
O Governo Federal vem defendendo, em documentos oficiais e nas discussões em torno da Reforma Administra�va, a
ampliação da mobilidade de servidores entre órgãos da Administração Pública, incluindo para o preenchimento de Cargos
Comissionados, como forma de i) o�mizar a alocação de pessoal num contexto de interrupção de concursos e ii) de
premiar o bom servidor.
Na STN, em 2019, já se observa o aumento da presença de servidores de outros órgãos nos Cargos Comissionados da
ins�tuição, não apenas nos níveis mais elevados, mas em toda a estrutura de direção, assessoramento e gerência.
Não é um problema em si a ocupação de cargos da STN por colegas de outras carreiras de Estado igualmente qualificados.
O problema aqui reside na falta de reciprocidade de tratamento dispensado à carreira de Finanças e Controle vis à vis
outras carreiras. Primeiro, para assumir um cargo Comissionado na STN o servidor da casa passa por processo sele�vo
formatado para tal, enquanto a mesma exigência não é aplicada a servidores de fora, o que fere a impessoalidade.
Segundo, é vedada a saída do servidor da STN para outros órgãos para Cargos Comissionados de nível inferior a DAS 4, mas
a STN acolhe servidores de outras carreiras com Cargos Comissionados mais baixos.

 Proposta/Diretriz a ser deba�da nos Grupos de Trabalho
Propor que os processos sele�vos para ocupação de Cargos Comissionados na STN se apliquem a todos os servidores, seja
da carreira de Finanças e Controle, seja de outras carreiras da Administração Pública.

 Subscritores
Cód CPF Nome Par�cipação Lotação Atual

001 013.636.557-44 BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA APOIADOR SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
(STN)

002 301.465.628-36 LUIZ ALBERTO MARQUES VIEIRA FILHO AUTOR CODIN
003 283.374.108-17 MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA APOIADOR CONGRESSO
004 092.534.697-73 GABRIEL JUNQUEIRA APOIADOR CESEF
005 102.932.427-12 FERNANDO FERRAZ APOIADOR CESEF
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