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ATO
TIPO/NÚMERO
/DATA

Autoriza
o
Ministério
da
Educação, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, a Fundação Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES e o
Republicação do anexo
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - INEP, nos termos do
Anexo a esta Portaria, a contratar
cento e trinta profissionais, por
tempo determinado, para atender
necessidade
temporária
de
excepcional interesse público, na
forma da alínea "j", do inciso VI,
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993.
Estabelece a obrigatoriedade da
PORTARIA Nº 783, DE utilização do módulo de Exames
7 DE ABRIL DE 2011
Médicos Periódicos do SIAPESaúde aos órgãos e entidades do
Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC.
PORTARIA
INTERMINISTERIAL
Nº 47, DE 5 DE ABRIL
DE 2011

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
6/4/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 114

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
28/3/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 109
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Solicitação para que seja dada
ampla divulgação à Nota Técnica n°
149/CGDPS/SEAFI/SOF/MP, de 25
de março de 2010, que trata de
orientações acerca do procedimento
para ressarcimento de pessoal
anistiado.
Contagem do tempo de serviço
NOTA
prestado na condição de aluno
INFORMATIVA Nº aprendiz
para
fins
de
314/CGNOR/DENOP/ aposentadoria.
SRH/MP, DE 1º DE
ABRIL DE 2011
O abono de permanência será
NOTA
devido ao servidor desde o momento
INFORMATIVA Nº em que tenha cumprido os
315/CGNOR/DENOP/ requisitos para a aposentadoria,
SRH/MP, DE 1º DE estabelecidos no artigo 40 da
ABRIL DE 2011
Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como os artigos 2º e 3º
da mencionada Emenda, e opte por
permanecer em atividade.
Revisão
no
cálculo
da
NOTA TÉCNICA Nº aposentadoria.
163/CGNOR/DENOP/
SRH/MP, DE 1º DE
ABRIL DE 2011
Ressarcimento de despesas médicas
NOTA TÉCNICA Nº em razão de acidente em serviço.
166/CGNOR/DENOP/
SRH/MP, DE 1º DE
ABRIL DE 2011
NOTA
INFORMATIVA Nº
313/CGNOR/DENOP/
SRH/MP, DE 1º DE
ABRIL DE 2011
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DEFINIDOS OS PROJETOS QUE RECEBERÃO RECURSOS
PARA AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
“O Ministério do Planejamento divulgou hoje as 13 propostas que
receberão recursos da Ação de Fomento a Projetos de
Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.
Os projetos foram selecionados pelo Comitê Gestor da Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), integrado por
representantes da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento (SRH/MP), da Secretaria de Gestão (SEGES) e
da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
STJ

NOTÍCIAS
04/04/2011 a 08/04/2011

DESTINAÇÃO DE VAGA PARA OUTRA ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO DO MESMO CARGO NÃO GARANTE
NOMEAÇÃO A CANDIDATO
CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL
FAVORECE APOSENTADORIA
SERVIDORES
TEMPORÁRIOS
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

APÓS

98

CONSEGUEM

SEXTA TURMA GARANTE POSSE A CANDIDATA QUE
APRESENTOU
DIPLOMA
DE
CURSO
NÃO
RECONHECIDO PELO MEC
INFORMATIVO
N. 0467
PERÍODO:
21 a 25/03/2011.

REPETITIVO. TEMPO. SERVIÇO. CONVERSÃO. É
possível a conversão do tempo de serviço de forma majorada
exercido em atividades especiais para fins de aposentadoria
comum, mesmo que esse tempo diga respeito a período posterior a
28/5/1998, visto que a Lei n. 9.711/1998 (convertida da MP n.
1.663-15/1998) não mais reproduziu a revogação do § 5º do art. 57
da Lei n. 8.213/1991, permissivo da conversão. Também é assente
nos tribunais que a caracterização e a comprovação do tempo de
atividade especial regem-se pela legislação em vigor na época em
que foi exercido, tanto que esse entendimento foi incorporado ao

Regulamento da Previdência pelo Dec. n. 4.827/2003 (vide art. 70,
§ 1º, do Dec. n. 3.048/1999). Contudo, é consabido ser a obtenção
do benefício submetida à legislação vigorante na data do
requerimento administrativo. Daí o porquê de o art. 70, § 2º, do
referido regulamento (redação dada pelo Dec. n. 4.827/2003)
determinar a aplicação da tabela dele constante independentemente
da época em que foi prestada a atividade especial. Então, ciente de
que o fator de conversão é o resultado da divisão do número
máximo de tempo comum (35 anos para o homem e 30 para a
mulher) pelo número máximo de tempo especial (15, 20 e 25
anos), mesmo diante dos Decs. ns. 53.831/1964 e 83.080/1979, há
que aplicar, na hipótese, o multiplicador de 1.40 para a conversão
do tempo de serviço especial correspondente a 25 anos prestado
por homem (35/25), tal qual constante do art. 173 da IN n.
20/2007. Posto isso, descabe ao INSS combater, na via judicial, a
orientação constante de seu próprio regulamento. Esse
entendimento foi acolhido pela Seção em julgamento de recurso
repetitivo (art. 543-C do CPC). Precedentes citados do STF: ADI
1.891-6-DF, DJ 8/11/2002; do STJ: REsp 956.110-SP, DJ
22/10/2007; AgRg no REsp 1.105.770-RS, DJe 12/4/2010; REsp
1.151.652-MG, DJe 9/11/2009; REsp 1.149.456-MG, DJe
28/6/2010, e EREsp 412.351-RS, DJ 23/5/2005. REsp 1.151.363-MG,
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/3/2011.

CONCURSO.
RESERVA.
VAGAS.
PORTADORES.
NECESSIDADES ESPECIAIS. A candidata portadora de
necessidades especiais não se classificou em concurso público
para o provimento de cargo de auditor público externo de tribunal
de contas estadual porque alcançou o 4º lugar e eram três as vagas
disponibilizadas para os portadores de necessidades especiais,
sendo 35 vagas as destinadas para a concorrência ampla. No REsp,
a candidata (recorrente) sustenta que deve ser aplicado o disposto
no art. 37, § 2º, do Dec. n. 3.298/1999, para que o número de
vagas destinadas aos portadores de deficiência seja elevado ao
número inteiro subsequente, uma vez que, de acordo com o citado
decreto, do total de 35 vagas seriam quatro as vagas àqueles.
Explica a Min. Relatora que, segundo o edital, deveriam também
ser observados no concurso a Lei n. 7.853/1989 e o Dec. n.
3.298/1999, que a regulamentou, os quais cuidam de normas
relativas aos portadores de deficiência. Entre essas normas, só o
decreto prevê o arredondamento para o primeiro número inteiro
subsequente quando o número for fracionado e reserva de, no
mínimo, 5% das vagas para os portadores de deficiência. No
entanto, o estado membro que promoveu o concurso editou a LC
estadual n. 114/2002, específica para esses casos e em
consonância com o art. 37, VIII, da CF, determinando o
arredondamento para cima do número de vagas para portadores de
deficiência apenas quando o número fracionado for superior a 0,7,
além de reservar a eles o mínimo de 10% das vagas de ampla
concorrência (mais que o previsto na lei federal). Assim, na
hipótese, foram destinadas 35 vagas para a concorrência ampla e
10% para os portadores de necessidades especiais, que resultaram
em 3,5 vagas percentuais, portanto inferiores aos 0,7 exigidos na

legislação estadual aplicada ao concurso, não havendo qualquer
lacuna na sua aplicação. Nesse contexto, para a Min. Relatora, a
recorrente não tem direito líquido e certo. Ressalta ainda que a
jurisprudência do STF não tem admitido o arredondamento do
percentual fracionário para cima. Diante do exposto, a Turma
negou provimento ao recurso. Precedentes citados do STF: AgRg
no RE 408.727-SE, DJe 8/10/2010; MS 26.310-DF, DJ
31/10/2007; do STJ: REsp 1.137.619-RJ, DJe 8/10/2009. RMS
24.472-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado
em 22/3/2011.

