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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

PODER
LEGISLATIVO

DOU, DE
26/03/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 4

PODER
LEGISLATIVO

DOU, DE
26/03/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 5

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
28/03/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 143

CONGRESSO
NACIONAL

DOU, DE
30/03/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

ATO

EMENTA

Cria os cargos de Juiz-Auditor e
Juiz-Auditor Substituto para a 2a
Auditoria da 11 a Circunscrição
LEI Nº 12.600, DE 23
Judiciária Militar, no âmbito da
DE MARÇO DE 2012
Justiça Militar da União; revoga
dispositivos da Lei nº 10.333, de 19
de dezembro de 2001; e dá outras
providências.
Cria cargos na Carreira de
Diplomata; altera o Anexo I da
LEI Nº 12.601, DE 23
Lei nº 11.440, de 29 de dezembro
DE MARÇO DE 2012
de 2006; e cria cargos de Oficial
de Chancelaria.
Alterar o prazo previsto no art. 4º
da Portaria GM/MP nº 600, de 27
de dezembro de 2011, de "até três
PORTARIA Nº 108, DE meses" para "até quatro meses"
27 DE MARÇO DE
para publicação do edital de
2012
abertura de concurso público
referente ao quadro de pessoal
efetivo da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL.
Acrescenta art. 6º-A à Emenda
Constitucional nº 41, de 2003,
para estabelecer critérios para o
EMENDA
cálculo e a correção dos proventos
CONSTITUCIONAL Nº
da aposentadoria por invalidez
70, DE MARÇO DE
dos servidores públicos que
2012
ingressaram no serviço público até
a data da publicação daquela
Emenda Constitucional.

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

ÓRGÃO

EMENTA

PUBLICAÇÃO

ATO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
45/CGNOR/DENOP/SEGEP/
MP

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
53/CGNOR/DENOP/SEGEP/
MP

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
66/CGNOR/DENOP/SEGEP/
MP

Gratificação por encargo de curso
ou concurso. Hipóteses diversas.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
68/CGNOR/DENOP/SEGEP/
MP

Consulta
erário.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
91/CGNOR/DENOP/SEGEP/
MP

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
95/CGNOR/DENOP/SEGEP/
MP

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
137/CGNOR/DENOP/SEGEP
/MP

Capacitação
de
contratados
temporários sob a égide da Lei nº
8.745, de 1993.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
155/CGNOR/DENOP/SEGEP
/MP

Conversão em pecúnia de licençaprêmio não usufruída.

Alteração de embasamento legal
para o afastamento concedido
como
exercício
provisório.
Impossibilidade.
Pagamento do Bônus Especial de
Desempenho
Institucional
BESP/DNIT aos servidores do
Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes - DNIT
requisitados pela AGU.

sobre

reposição

ao

Lapso temporal para requerer a
indenização de ajuda de custo,
quando
da
exoneração
de
servidor.
Concessão de bolsa estágio a
servidor estudante, ocupante de
cargo público na esfera estadual,
para realização de estágio nãoobrigatório.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

PORTARIAS AUTORIZAM RETORNO DE 17 ANISTIADOS
MP

INTRANET
28/032012

O Diário Oficial da União desta quarta-feira traz a publicação das portarias
109, 110, 111, 112 e 113 que deferem o retorno ao serviço de 17 ex-empregados
de empresas públicas, anistiados pela lei 8.878/94.

PLANEJAMENTO CRIA COMITÊ PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE
ACESSO À INFORMAÇÃO
MP

INTRANET
26/032012

A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Miriam Belchior,
instituiu hoje, por meio da Portaria 106, o Comitê Gestor para Implantação da
Lei de Acesso à Informação Pública (CGLAI/MP) no âmbito do Ministério.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

STF

INFORMATIVO
Nº 658
De 12 a 16/03/2012

CONCURSO PÚBLICO: MÉRITO DE QUESTÕES E ANULAÇÃO
– 1 A 1ª Turma iniciou 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,
alegava-se que a banca examinadora teria compreendido
inadequadamente conceitos jurídicos. Também se arguia que, interposto o
recurso administrativo, não teria sido disponibilizado, pela comissão do
concurso, acesso às respectivas respostas. Aduzia-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, caso lograsse aprovação, fosse reservada vaga
a ele até a apreciação do mérito do writ.
MS 30859/DF, rel. Min. Luiz Fux, 13.3.2012. (MS-30859)

CONCURSO PÚBLICO: MÉRITO DE QUESTÕES E ANULAÇÃO
– 2 “O Min. Luiz Fux, relator, denegou a ordem e cassou a liminar
anteriormente deferida, no que foi acompanhado pelas Ministras Rosa
Weber e Cármen Lúcia. De início, ressaltou que não teria sido
comprovada a liquidez e a certeza do direito do impetrante. Isso porque a
anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso
público, com vistas à habilitação para participar em fase posterior do
certame, pressuporia a demonstração de que o requerente estivesse apto à
etapa seguinte, caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos
candidatos, consoante os princípios constitucionais da isonomia, da
impessoalidade e da eficiência”...
MS 30859/DF, rel. Min. Luiz Fux, 13.3.2012. (MS-30859)

CONCURSO PÚBLICO: MÉRITO DE QUESTÕES E ANULAÇÃO
– 3 Em seguida, rememorou jurisprudência desta Corte no sentido de que
o Poder Judiciário seria incompetente para, substituindo-se à banca
examinadora de concurso, reexaminar conteúdo de questões formuladas e
critérios de correção de provas. A Min. Cármen Lúcia acresceu que
eventual erro de banca examinadora poderia gerar lesão, mas não
ilegalidade ou abuso de poder com direito líquido e certo a ser amparado
por meio de mandado de segurança. De outro lado, o Min. Marco Aurélio
dissentiu do relator para conceder, em parte, a segurança, a fim de
assentar a insubsistência das questões em comento. Afirmou que,
reconhecida erronia no gabarito da prova objetiva, deveria ser reapreciada
a situação jurídica do impetrante pela comissão do concurso. Após, pediu
vista o Min. Dias Toffoli.
MS 30859/DF, rel. Min. Luiz Fux, 13.3.2012. (MS-30859)

STF

INFORMATIVO
Nº 658
De 12 a 16/03/2012

CONCURSO PÚBLICO: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E
ANULAÇÃO DE QUESTÕES – 1 “A 1ª Turma iniciou 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. O Min. Luiz Fux, relator,
denegou a ordem, no que acompanhado pela Min. Rosa Weber. Salientou
inviável esta análise em sede de mandado de segurança, uma vez que
demandaria dilação probatória”...
MS 30860/DF, rel. Min. Luiz Fux, 13.3.2012. (MS-30860)
CONCURSO PÚBLICO: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E
ANULAÇÃO DE QUESTÕES - 2
Ademais, reputou que estaria comprovada pela autoridade impetrada a
congruência entre as questões impugnadas e o disposto no edital do
concurso, sendo que os conhecimentos necessários para a indicação das
respostas corretas estariam acessíveis em ampla bibliografia, o que
afastaria a possibilidade de anulação em juízo. Dissentiu o Min. Marco
Aurélio, que concedia, em parte, a ordem para, afastadas as questões,
recalcular-se a situação do impetrante. Asseverou que o edital seria a lei
do concurso e vincularia tanto os candidatos quanto a Administração
Pública. Frisou que o que poderia ser indagado em termos de resolução da
ONU teria sido mencionado no conteúdo programático de forma
exaustiva, e não exemplificativa. Entretanto, elaborara-se questão disposta
em outra resolução, sequer incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, a
dispensar a instrução do processo para concluir-se sobre o descompasso.
Após, pediu vista o Min. Dias Toffoli.
MS 30860/DF, rel. Min. Luiz Fux, 13.3.2012. (MS-30860)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PERDA.
DIREITOS
POLÍTICOS. FUNÇÃO PÚBLICA. A Turma ratificou a decisão do
tribunal de origem que, em caso de apelação, condenou professor da rede
pública estadual à perda dos seus direitos políticos e da função pública
que exercia na época dos fatos, pela prática de ato de improbidade
administrativa na modalidade dolosa, por ter recebido sua remuneração
sem ter exercido suas atividades e sem estar legalmente licenciado de suas
funções. Para o Min. Rel., é impossível exercer a função pública quando
suspensos os direitos políticos. REsp 1.249.019-GO,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 15/3/2012.

STJ

INFORMATIVO
DE
JURISPRUDÊNCIA
Nº 493
De 12 a 23/03/2012

CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONVOCAÇÃO. “In casu, tratase de candidato aprovado em cadastro de reserva na 170ª colocação em
certame que previu apenas dez vagas no edital de abertura. Ocorre que,
embora fosse informado da necessidade de manter seu endereço
atualizado, porquanto haveria comunicação pessoal da nomeação,
somente após seu contato telefônico com o órgão é que foi comunicado de
que haviam ocorrido as nomeações, com o chamamento realizado pelo
diário oficial estadual (DOE). Sustenta que o edital do concurso continha
previsão implícita de comunicação pessoal, uma vez que obrigava a
atualização do endereço e número telefônico dos candidatos no trecho
referente à sistemática de provimento. Além disso, alega a existência de
legislação expressa (art. 51 do Decreto estadual n. 43.911/2005) no
sentido de prescrever a publicação no DOE e nos demais meios
destinados a esse fim”....
PAD.
DEMISSÃO.
ALTERAÇÃO.
CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS. ”Na espécie, o recorrente, servidor da Empresa
de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), favoreceu
ilicitamente uma joalheria de grande porte e diversas outras empresas pelo
cancelamento e alteração de créditos previdenciários vultosos, resultando
na instauração de PAD que culminou em sua demissão dos quadros do
INSS. Daí interpôs recurso afirmando que houve extrapolação do
indiciamento e inobservância dos postulados do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório incidentes no PAD, violando vários
dispositivos da Lei n. 8.112/1990. Com esses fundamentos, propugna a
nulidade do PAD”....

STJ

NOTÍCIAS
28/03/2012

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO NO EDITAL NÃO CONSEGUE NOMEAÇÃO

STJ

NOTÍCIAS
28/03/2012

MÉDICOS COM DUPLA JORNADA TÊM DIREITO
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOBRADO

A

