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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
28/10/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 104

PORTARIA Nº 455 DE 27
DE OUTUBRO DE 2011

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
25/10/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 62

PORTARIA Nº 870 DE 17
DE OUTUBRO DE 2011

EMENTA
Autoriza a realização de concurso
público de 52 (cinquenta e dois)
cargos pertencentes ao quadro de
pessoal efetivo do Ministério da
Integração Nacional, destinados
ao
Centro
Nacional
de
Gerenciamento de Riscos e
Desastres - CENAD, conforme
discriminado no Anexo desta
Portaria.
Considera, excepcionalmente, o
dia 14 de novembro de 2011, como
ponto facultativo no âmbito da
Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional,
alusivo à comemoração do Dia do
Servidor Público Federal.

ATOS ELABORADOS PELA SRH – MP
https:conlegis.planejamento.gov.br

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

SRH

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 432/CGNOR/DENOP
SRH/MP

EMENTA
Revisão de progressão funcional.

Enquanto
não
for
editado
regulamento específico relativo à
promoção e à progressão dos
servidores do INMETRO, na forma
prevista na Lei nº 11.355, de 2006,
aplica-se, no que couber, o disposto na
Lei nº 8.691, de 1993.
Pagamento retroativo do auxílio à
saúde, mediante ressarcimento.

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 433/CGNOR/DENOP
SRH/MP

SRH

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 438/CGNOR/DENOP
SRH/MP

SRH

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 439/CGNOR/DENOP
SRH/MP

Auxílio-natalidade. Restituição ao
erário
dos
valores
pagos
indevidamente à servidor.

SRH

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 440/CGNOR/DENOP
SRH/MP

Contagem de tempo de serviço do
período de afastamento de anistiado.

SRH

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 441/CGNOR/DENOP
SRH/MP

Contagem de tempo de
Enquadramento salarial.

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 442/CGNOR/DENOP
SRH/MP

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA
Nº 619/CGNOR/DENOP
SRH/MP

SRH

SRH

SRH

serviço.

Concessão de pensão à viúva de
anistiado.

Reprogramação
de
Férias
em
decorrência de licença à gestante.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

EMENTA
GOVERNO AUTORIZA CONVOCAÇÕES EXTRAS PARA O MTE E
TEMPORÁRIOS PARA A SAÚDE INDÍGENA

MP

INTRANET
24/10/2011

A Presidência da República autorizou, na última sexta-feira, o ingresso de
mais 103 aprovados no último concurso público para auditor fiscal do
Trabalho. Trata-se de contingente excepcional, além do limite do que já foi
autorizado pelo Ministério do Planejamento e que só pode ser determinado
por despacho presidencial. A medida foi publicada no Diário Oficial da
União desta segunda-feira, p. 5, Seção 1.
CURSO CAPACITA SERVIDORES QUE TRABALHAM COM O
SISTEMAS DE CONVÊNIOS

MP

INTRANET
24/10/2011

Qualificar gestores e técnicos estaduais que trabalham com o Sistemas
de Convênios (SICONV) do governo federal. Esta é a proposta do curso
que começou hoje e vai até a próxima quinta-feira, em Brasília,
oferecido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento. Participam servidores dos estados do
Amapá, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

ADIADO
CUMPRIMENTO
DE
DECISÃO
REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS EM GUARULHOS
STF

NOTÍCIAS
24 a 28/10/2011

SOBRE

MP DO RJ DEVE APURAR IRREGULARIDADES DE SERVIDORA
FEDERAL CEDIDA AO MUNICÍPIO
ESTABILIDADE
PARA
CONTRATADO
POR
MISSÃO
DIPLOMÁTICA ANTES DA CF TEM REPERCUSSÃO GERAL

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

INFORMATIVO
Nº 485
PERÍODO:
10/10 a 21/10/2011

ALIMENTOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS. DESCONTO EM
FOLHA.A quaestio juris consiste em saber se é possível, a requerimento
do exequente, a execução de alimentos vencidos no curso da ação de
alimentos, mediante desconto em folha do executado. A Turma entendeu
ser possível o desconto em folha de pagamento do devedor de alimentos,
inclusive quanto a débito pretérito, desde que em montante razoável e que
não impeça sua própria subsistência. Consignou-se que os alimentos
decorrem da solidariedade que deve haver entre os membros da família
ou parentes, objetivando garantir a subsistência do alimentando,
observadas sua necessidade e a possibilidade do alimentante. Ressaltou-se
que os alimentos pretéritos ostentam também a natureza de crédito
alimentar (Súm. n. 309-STJ). Ademais, os arts. 16 da Lei n. 5.478/1968 e
734 do CPC prevêem, preferencialmente, o desconto em folha para
satisfação do crédito alimentar. Dessarte, não havendo ressalva quanto ao
tempo em que perdura o débito para a determinação do desconto em
folha, não se mostra razoável restringir-se o alcance dos comandos
normativos para conferir proteção ao devedor de alimentos. Com essas
considerações, entre outras, a Turma deu parcial provimento ao recurso
para reconhecer a possibilidade do desconto em folha de pagamento do
recorrido, para a satisfação do débito alimentar, ainda que pretérito, em
percentual a ser estabelecido pelas instâncias ordinárias. Precedentes
citados: RHC 9.718-MG, DJ 18/9/2000; HC 11.163-MG, DJ 12/6/2000, e
REsp 254.047-SP, DJ 25/9/2000. REsp 997.515-RJ, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 18/10/2011.

PENHORA. CONTA CORRENTE. PROVENTOS. Cuida-se
originariamente de execução de sentença, em que foi deferido pedido de
desconsideração da personalidade jurídica e bloqueio de ativos. Diante
disso, a ora recorrente (sócia da executada principal) apresentou pedido
de reconsideração, tendo em vista a natureza alimentar dos ativos
penhorados, pois não foram ressalvados os salários percebidos e
depositados em sua única conta corrente. O juízo singular determinou o
desbloqueio de 70% do valor pago a título de remuneração salarial,
mantendo o bloqueio dos restantes 30%. O tribunal a quo manteve a
referida penhora, bem como o bloqueio integral de outros valores
porventura depositados em conta corrente. Assim, no REsp, a recorrente
busca desconstituir acórdão que determinou o bloqueio de 30% do seu
salário de servidora pública, ante sua natureza alimentar. A Turma
entendeu pela impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre
verbas de natureza salarial. Consignou-se que a jurisprudência desta
Corte vem interpretando a expressão ‘salário’ de forma ampla, sendo que
todos os créditos decorrentes da atividade profissional estão incluídos na
categoria protegida. Dessa forma, embora seja possível a penhora on line
em conta corrente do devedor, devem ser ressalvados valores oriundos de
depósitos com manifesto caráter alimentar, como, na espécie, – valores
percebidos a título de salário. Assim, a Turma deu provimento ao recurso
para reconhecer a impenhorabilidade tão somente dos valores relativos
aos proventos percebidos pela recorrente. Precedentes citados: AgRg no
Ag 1.388.490-SP, DJe 5/8/2011; AgRg no Ag 1.296.680-MG, DJe
2/5/2011; REsp 1.229.329-SP, DJe 29/3/2011; AgRg no REsp 1.023.015DF, DJe 5/8/2008, e AgRg no REsp 969.549-DF, DJ 19/11//2007. REsp
904.774-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2011.

INFORMATIVO
Nº 484
PERÍODO:
26/09 a 07/10/2011

REMOÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACOMPANHAMENTO.
CÔNJUGE. Trata-se da remoção de servidora em estágio probatório no
cargo de auditor fiscal do trabalho para acompanhamento de cônjuge,
servidor ocupante do cargo de analista de controle interno do TCU, que
participou de concurso de remoção, alterando sua lotação para o Rio de
Janeiro. Assim, conforme o art. 36, III, a, da Lei n. 9.527/1997, a
remoção, preenchidos os pressupostos legais, constitui direito subjetivo
do servidor, independente do interesse da Administração e da existência
de vaga, como forma de resguardar a unidade familiar. Nos casos em que
se pretende o acompanhamento de cônjuge, a norma exige,
obrigatoriamente, prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da
Administração, não sendo admitida qualquer outra forma de alteração de
domicílio. Daí, no caso, o interesse da Administração surgiu no momento
em que o TCU criou nova unidade de lotação no Rio de Janeiro e abriu
concurso de remoção para os analistas de controle interno. O processo
seletivo foi apenas o instrumento formal adotado, uma vez que a
transferência do servidor estaria condicionada ao juízo de conveniência
da Administração, que decidiria em observância dos limites da legislação
de regência. Diante do exposto, a Seção concedeu a ordem para garantir a
remoção da impetrante. Precedentes citados: AgRg no REsp 963.960-SC,
DJe 13/12/2010, e AgRg no Ag 1.354.482-SC, DJe 18/2/2011. MS
14.753-DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 28/9/2011.

ALIMENTOS. NECESSIDADE. MESTRADO. Trata-se de recurso
interposto contra decisão do tribunal a quo que reformou a sentença para
julgar procedente pedido de alimentos feito por estudante maior de idade
– que cursa mestrado em universidade pública – contra seu pai
(recorrente). É consabido que o advento da maioridade não extingue,
automaticamente, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam
de ser devidos em razão do poder familiar, passando a ter fundamento nas
relações de parentesco (art. 1.694 do CC), exigindo a prova da
necessidade do alimentado. Por essa razão, é presumível (presunção iuris
tantum) a necessidade de os filhos continuarem a perceber alimentos após
a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, porque
se entende que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga
de adequada formação profissional. Porém, o estímulo à qualificação
profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene,
sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das
relações de parentesco, que objetiva preservar as condições mínimas de
sobrevida do alimentado. Em rigor, a formação profissional completa-se
com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da
profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior
especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento,
circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de
necessidade do filho estudante. Assim, considerando o princípio da
razoabilidade e o momento socieconômico do país, depreende-se que a
missão de criar os filhos se prorroga mesmo após o término do poder
familiar, porém finda com a conclusão, pelo alimentado, de curso de
graduação. A partir daí persistem as relações de parentesco que ainda
possibilitam a busca de alimentos, desde que presente a prova da efetiva
necessidade. Com essas e outras considerações, a Turma deu provimento
ao recurso para desonerar o recorrente da obrigação de prestar alimentos
à sua filha. REsp 1.218.510-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
27/9/2011.

INFORMATIVO
Nº 483
PERÍODO:
12/09 a 23/09/2011

MS. PAD. DESIGNAÇÃO. SUPERINTENDENTE. POLÍCIA
FEDERAL. O superintendente regional da Polícia Federal tem
competência para designar os membros de comissão disciplinar, bem
como determinar a abertura de procedimento administrativo disciplinar –
(PAD), no âmbito da respectiva superintendência. Não há nulidade do
PAD por vícios meramente formais, quando não for evidente o prejuízo à
defesa, aplicação do princípio pas de nullité sans grief. No caso, não
houve prejuízo ao impetrante com a designação da comissão processante
após a ocorrência do fato a ser apurado. A consumação do ato impugnado
depois da impetração e após a concessão de liminar não prejudica o
pedido deduzido em mandado de segurança ajuizado em caráter
preventivo. Precedentes citados: MS 14.401-DF, DJe 23/3/2010; MS
14.310-DF, DJe 10/9/2010; RMS 32.536-PE, DJe 13/4/2011, e REsp
817.846-MG, DJ 27/6/2007. MS 15.434-DF, Rel. Min. César Asfor Rocha,
julgado em 14/9/2011.

CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. TRABALHO. PORTADOR.
DEFICIÊNCIA. MUDEZ. Trata-se de REsp em que se discute o
momento em que o candidato portador de deficiência física deve ser
avaliado a respeito de sua capacidade em desenvolver as tarefas inerentes
ao cargo público para o qual foi aprovado. In casu, o recorrente
inscreveu-se em certame público nas vagas asseguradas aos deficientes
físicos, para concorrer ao cargo de médico do trabalho. Aprovado na
prova escrita, foi submetido a exame médico admissional que concluiu
pela incompatibilidade entre as funções a serem desenvolvidas e a
deficiência apresentada (mudez), sendo excluído do concurso.
Inicialmente, ressaltou o Min. Relator, que a Lei n. 7.853/1989 estabelece
as regras gerais sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua
integração social. Assim, conforme o referido diploma legal, o poder
público assume a responsabilidade de fazer valer a determinação
constitucional de desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao
portador de deficiência física, bem como é vedado qualquer tipo de
discriminação ou preconceito. Registrou, ainda, que o Dec. n. 3.298/1999
o qual regulamentou a mencionada lei, ao dispor sobre a inserção do
deficiente na Administração Pública, determinou que o exame da
compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo seja realizado
por equipe multiprofissional durante o estágio probatório. Isso porque o
poder público deve assegurar aos deficientes condições necessárias
previstas em lei e na Constituição Federal, para que possam exercer suas
atividades conforme as limitações que apresentam. Desse modo, entendeu
não atender à determinação legal a avaliação realizada em exame médico
admissional que, de forma superficial, atestou a impossibilidade do
exercício da função pública pelo recorrente, sem observar os parâmetros
estabelecidos no § 1º do art. 43 do citado decreto. Ademais, no estágio
probatório, o recorrente poderá demonstrar sua adaptação ao exercício do
cargo, pois é nesse período que a Administração deve observar
assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e
responsabilidade do servidor nos termos do art. 20 da Lei n. 8.112/1990,
além de avaliar, de forma concreta, a adaptação ao serviço e as qualidades
do agente aprovado em concurso público, após a sua investidura em cargo
de provimento efetivo. Diante disso, a Turma deu parcial provimento ao
recurso para afastar o óbice apresentado pela Administração e assegurar
ao recorrente a permanência no certame para o cargo de médico do
trabalho. REsp 1.179.987-PR, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em
13/9/2011.

APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. VEREANÇA. Trata-se,
na origem, de ação declaratória de direito à aposentadoria em que o autor
postula o cômputo do tempo de serviço do período no qual ocupou cargo
de vereança (31/1/1977 a 29/3/1988), pretendendo equiparar sua condição
de edil à de servidor público, portanto à de segurado obrigatório da
Previdência Social. O STJ manteve a decisão recorrida por entender que a
Lei n. 6.439/1977, regulamentada pelo Dec. n. 83.081/1979, vigente à
época da vereança do recorrente, em seus arts. 5º e 7º, § 3º, não inclui
como servidor público os agentes políticos, entre os quais se enquadra o
cargo de vereador. Também, conforme a doutrina majoritária, há efetiva
distinção entre os ocupantes de cargo político, enquadrado aí o detentor de
mandato de vereança, e os chamados servidores públicos. Entende-se por
agente político todo titular de cargo estrutural da organização política do
País, constituinte da formação da vontade superior do Estado, cujo
vínculo não tem natureza profissional, mas sim política. E, por servidores
públicos, entendem-se aqueles que detêm com o Estado uma relação de
trabalho de natureza profissional, de caráter não eventual, sob vínculo de
dependência, independente do regime, se estatutário ou celetista. Assim,
aquele que não é segurado obrigatório somente pode ter reconhecida a sua
filiação à Previdência Social na modalidade facultativa, a qual pressupõe
constante recolhimento pelo requerente das contribuições previdenciárias
correspondentes. In casu, o recorrente, além de não recolher a
contribuição correspondente ao interregno em que exerceu seus mandatos,
também não se enquadra em nenhuma das categorias de segurados
obrigatórios previstas na legislação em vigor à época. Por isso, não há
como reconhecer o supracitado período para cômputo de tempo de
contribuição. Com essas, entre outras considerações, a Turma negou
provimento ao recurso. REsp 921.903-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 20/9/2011.

SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ACOMPANHAMENTO.
CÔNJUGE.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA.
COABITAÇÃO. Servidor público federal lotado no interior do Estado
da Paraíba requereu a sua remoção para a capital do estado ou,
PERÍODO:
alternativamente, a lotação provisória em qualquer outro órgão da
Administração Federal direta, autárquica ou fundacional para acompanhar
29/08 a 09/09/2011 a esposa, servidora pública federal, removida de ofício de Campina
Grande para João Pessoa. Apesar de a esposa do autor ter sido removida
de ofício, o apelante não faz jus à remoção para a sede do TRE/PB, visto
Informativo n. 0482 que o casal não residia na mesma localidade antes da remoção da esposa.
Período: 29 de agosto Portanto, o Estado não se omitiu do seu dever de proteger a unidade
a 9 de setembro de familiar, que ocorre quando há o afastamento do convívio familiar direto
2011.
e diário de um dos seus integrantes. AgRg no REsp 1.209.391-PB, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 6/9/2011.
INFORMATIVO
Nº 482

STF

SERVIDOR APOSENTADO EM 1990 TEM DIREITO
GRATIFICAÇÃO NA MESMA PROPORÇÃO QUE ATIVOS

STJ

NOTÍCIAS
24 a 28/10/2011

A

AVÓS PRESTAM ALIMENTOS AOS NETOS SOMENTE QUANDO
PROVADA A INCAPACIDADE DO PAI
É POSSÍVEL DESCONTO EM FOLHA DE PARCELAS VENCIDAS
DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
PAI NÃO PRECISA PRESTAR ALIMENTOS À FILHA PARA QUE
ELA POSSA CURSAR MESTRADO

