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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ATO
ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

EMENTA
TIPO/NÚMERO/DATA
DECRETO Nº 7.370, DE
26 DE NOVEMBRO DE
2010

PODER
EXECUTIVO

CONTROLADORIAGERAL DA UNIÃO

Dispõe
sobre
remanejamento de Cargos
em Comissão do GrupoDireção e Assessoramento
Superiores - DAS, de
Gratificações de Exercício
em Cargo de Confiança e
DOU, de 29/11/2010,
de
Gratificações
de
SEÇÃO 1,
Representação
pelo
PÁGINA 6
Exercício
de
Função,
criados pela Lei nº 12.315,
de 25 de agosto de 2010,
para emprego nos V Jogos
Mundiais Militares do
Conselho Internacional do
Esporte Militar - CISM Rio
2011.
PORTARIA Nº 2.334, DE Aprova os parâmetros
DOU, de 30/11/2010, 29 DE NOVEMBRO DE específicos de avaliação do
SEÇÃO 1,
2010
desempenho institucional e
PÁGINA 14
individual dos servidores e
de
atribuição
da

PODER
LEGISLATIVO

DOU, de 2/12/2010,
SEÇÃO 1,
PÁGINA 2

LEI Nº 12.342, DE 1º DE
DEZEMBRO DE 2010

PORTARIA Nº 735, DE
1º DE DEZEMBRO DE
2010
MINISTÉRIO
DO
DOU, de 2/12/2010,
PLANEJAMENTO,
SEÇÃO 1,
ORÇAMENTO
E PÁGINA 131
GESTÃO

MINISTÉRIO
DO
DOU, de 3/12/2010,
PLANEJAMENTO,
SEÇÃO 1,
ORÇAMENTO
E PÁGINA 139
GESTÃO

PORTARIA Nº 482, DE 2
DE DEZEMBRO DE
2010

Gratificação
de
Desempenho do Plano
Geral de Cargos do Poder
Executivo - GDPGPE, no
âmbito da ControladoriaGeral da União.
Altera a Lei nº 11.358, de
19 de outubro de 2006, no
tocante ao subsídio dos
Policiais
Rodoviários
Federais.
Divulga os dias de feriados
nacionais e de pontos
facultativos no ano de 2011,
para cumprimento pelos
órgãos e entidades da
Administração
Pública
Federal direta, autárquica
e fundacional do Poder
Executivo, sem prejuízo da
prestação dos serviços
considerados essenciais.
Fixa
os
quantitativos
máximos de GIAPU, no
âmbito da Secretaria de
Patrimônio da União –
SPU.
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SRH

SRH

SRH

PUBLICAÇÃO

ATO
TIPO/NÚMERO/
DATA
NOTA TÉCNICA Nº
1020/CGNOR/DENOP/
SRH/MP, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2010

CONLEGIS

CONLEGIS

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
1028/CGNOR/DENOP/
SRH/MP, DE 29 DE
NOVEMBRO DE 2010

NOTA TÉCNICA Nº
1037/CGNOR/DENOP/
SRH/MP, DE 29 DE
NOVEMBRO DE 2010

EMENTA
A Gratificação de Desempenho de
Atividade de Controle e Segurança de
Tráfego Aéreo - GDASA será
incorporada aos proventos das
aposentadorias concedidas com base
nos arts. 3º e 6º da Emenda
Constitucional nº 41, de 2003, bem
assim as que foram concedidas com
base no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 2005,
conforme estabelece o art. 6º da Lei nº
10.551, de 2002.
Somente
podem
acumular
os
proventos da reserva remunerada ou
da reforma, aqueles militares que
ingressaram no Serviço Público, até a
data da vigência da Emenda
Constitucional nº 20/1998.
Reajuste de proventos e pensões, em
conformidade com o art. 15 da Lei nº
10.887, de 2004.
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DEFINIDOS
OS
FERIADOS
FACULTATIVOS PARA 2011

E

PONTOS

“O Ministério do Planejamento publicou, na edição de hoje
do Diário Oficial da União, a Portaria nº 735, datada de 1º
de dezembro de 2010, que define os feriados e pontos
facultativos a serem observados pela Administração Pública
Federal no ano de 2011”.
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SERVIDORES
CONCLUEM
CURSO
DE
ESPECIALIZAÇÃO EM NEGOCIAÇÃO COLETIVA
“Cerca de 400 servidores de órgãos federais de vários estados
brasileiros estão concluindo nesta semana o primeiro Curso
de Especialização em Negociação Coletiva, realizado pela
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, em parceria com a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul”.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – STF
STF

INFORMATIVO
N. 609
PERÍODO: 16 A 19
DE NOVEMBRO
DE 2010.

Registro de aposentadoria: garantias constitucionais e
anistia O Plenário, por maioria, concedeu parcialmente mandado de
segurança para anular acórdão do Tribunal de Contas da União - TCU
e restabelecer a percepção dos proventos de aposentadoria da
impetrante, até que nova decisão seja proferida, em processo no qual
lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório. Tratava-se, na
espécie, de writ impetrado contra decisão da Corte de Contas que
negara registro à aposentadoria da impetrante ao fundamento de que
ela não teria comprovado vínculo com a Administração Pública antes
de ser beneficiada por anistia (26.5.89), outorgada com amparo na EC
26/85, em que determinada a sua reintegração ao serviço público....

Contribuição previdenciária de inativos e pensionistas:
período compreendido entre a EC 20/98 e a EC 41/2003
O Plenário resolveu questão de ordem suscitada em recurso
extraordinário no sentido de: a) reconhecer a repercussão geral da
questão constitucional nele debatida — repetição de contribuição
previdenciária (e afins) cobrados de servidor civil inativo ou
pensionista no período referente à vigência da EC 20/98 até a
publicação da EC 41/2003; b) reafirmar a jurisprudência da Corte
segundo a qual é devida a devolução aos pensionistas e inativos,
perante o competente Juízo da execução, da contribuição
previdenciária indevidamente recolhida no aludido período, sob pena
de caracterização de enriquecimento ilícito; e c) negar provimento ao
recurso. Leia o inteiro teor do voto do relator na seção “Transcrições”
deste Informativo.
RE 580871 QO/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.11.2010.
580871)

(RE-

Contratação sem concurso público e direito ao FGTS - 1
O Plenário iniciou julgamento de recurso extraordinário em que se
discute a constitucionalidade, ou não, do art. 19-A da Lei 8.036/90,
acrescido pelo art. 9º da Medida Provisória 2.164-41/91, que assegura
direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso
público. A Min. Ellen Gracie, após rejeitar as preliminares, deu
provimento ao recurso, reconheceu a inconstitucionalidade do aludido
dispositivo legal, por violação ao art. 37, II, e § 2º, da CF, e julgou
improcedente a reclamação trabalhista proposta na origem. Citou
jurisprudência da Corte no sentido de que a nulidade da investidura
impede o surgimento dos direitos trabalhistas — resguardado, como
único efeito jurídico válido resultante do pacto celebrado, o direito à
percepção do salário referente ao período efetivamente trabalhado,
para evitar o enriquecimento sem causa do Estado —, não havendo,
por conseguinte, direito do empregado aos depósitos em conta
vinculada a título de FGTS.

Contratação sem concurso público e direito ao FGTS - 2
Em divergência, o Min. Dias Toffoli desproveu o recurso por entender
que o art. 19-A da Lei 8.036/90 não afrontaria a Constituição Federal.
Salientou estar-se tratando, na espécie, de efeitos residuais de um fato
jurídico que existiu, não obstante nulo, inválido. Mencionou que o
Tribunal tem levado em consideração essa necessidade de se garantir a
fatos nulos, mas existentes juridicamente, os efeitos. Ressaltou, ainda,
que a manutenção desse dispositivo legal como norma compatível
com a Constituição consistiria, inclusive, em um desestímulo aos
Estados que queiram fazer burla ao concurso público. Após os votos
da Min. Cármen Lúcia, que seguia a relatora, e dos Ministros Gilmar
Mendes e Ayres Britto, que acompanhavam a divergência, pediu vista
dos autos o Min. Joaquim Barbosa.
RE 596478/RR, rel. Min. Ellen Gracie, 17.11.2010. (RE-596478)
STF
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

STJ

INFORMATIVO
N. 456
PERÍODO: 15 A 19
DE NOVEMBRO
DE 2010.

Quinta Turma
Concurso. intimação pessoal. A Administração deve intimar
pessoalmente o candidato quando, entre a data da homologação do
resultado e a de sua nomeação, há razoável lapso de tempo. Esse
dever é-lhe imposto mesmo que o edital não trate dessa intimação. É
desarrazoada a exigência de que o candidato mantenha a leitura do
diário oficial estadual por mais de um ano, quanto mais se, onde
reside, sequer há circulação desse periódico. Precedentes citados:
RMS 21.554-MG, DJe 2/8/2010; RMS 24.716-BA, DJe 22/9/2008, e
RMS 22.508-BA, DJe 2/6/2008. RMS 23.106-RR, Rel. Min. Laurita
Vaz, julgado em 18/11/2010.

Conselho. fiscalização profissional. RJU. Conforme a
jurisprudência e doutrina predominantes lastreadas nos arts. 5º, XIII,
21, XXIV, e 22, XVI, da CF/1988, os conselhos federais e regionais
de fiscalização do exercício profissional, por exercer funções
tipicamente públicas, possuem a natureza jurídica de autarquias.
Assim, quanto ao regime jurídico que deve ser adotado por eles na
contratação de seus servidores, ao se sopesar a legislação (DL n.
968/1969, art. 243 da Lei n. 8.112/1990, art. 58 da Lei n. 9.649/1998
e EC n. 19/1998), além do que decidiu o STF no julgamento de ADIs,
firmou-se a jurisprudência de que aqueles conselhos devem adotar o
regime jurídico único (RJU), ressalvadas as situações consolidadas na
vigência de legislação editada nos termos da EC n. 19/1998.

