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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

PUBLICAÇ
ÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
12/04/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 64

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
12/04/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 64

ATO

EMENTA

Autoriza o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP a realizar
concurso público para o provimento de
PORTARIA Nº 154, DE
cem
cargos
de
Pesquisador11 DE ABRIL DE 2012
Tecnologista
em
Informações
e
Avaliações Educacionais e quarenta
cargos de Técnico em Informações
Educacionais.
Autoriza a nomeação adicional de vinte
e nove candidatos aprovados e não
convocados do concurso público
realizado pelo Ministério da Cultura
para
os
cargos
de
Agente
PORTARIA Nº 155, DE
Administrativo e de Analista Técnico11 DE ABRIL DE 2012
Administrativo do Plano Especial de
Cargos da Cultura, autorizado pela
Portaria MP nº 365, de 27 de outubro
de 2009, conforme discriminado no
Anexo a esta Portaria.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
12/04/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 64

PORTARIA Nº 156, DE
11 DE ABRIL DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
12/04/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 64

PORTARIA Nº 157, DE
11 DE ABRIL DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
12/04/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 64

PORTARIA Nº 158, DE
11 DE ABRIL DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
12/04/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 64

PORTARIA Nº 159, DE
11 DE ABRIL DE 2012

Autoriza
a
Coordenação
de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES a realizar concurso
público para provimento de setenta
cargos de Analista em Ciência e
Tecnologia e setenta cargos de
Assistente em Ciência e Tecnologia, da
Carreira de Gestão, Planejamento e
Infraestrutura
em
Ciência
e
Tecnologia.
Autoriza o Ministério da Saúde a
nomear um candidato aprovado para o
cargo de Contador, dois candidatos
aprovados para o cargo de Arquivista e
quatro candidatos aprovados para o
cargo de Médico, no concurso público
autorizado pela Portaria MP nº 185, de
9 de julho de 2009, observada a ordem
de classificação, com a finalidade de
suprir
vacâncias
e
desistências
originadas do próprio concurso vigente,
ocorridas a partir de 1º de março de
2011.
Autoriza a nomeação de cinquenta
candidatos aprovados no concurso
público para o cargo de Analista
Ambiental do Ministério do Meio
Ambiente - MMA, autorizado pela
Portaria nº 373, de 26 de agosto de
2010, publicada no Diário Oficial da
União de 27 de agosto de 2010.
Autoriza a nomeação de duzentos e
nove candidatos aprovados no concurso
público para o cargo de nível superior e
intermediário
da
Carreira
de
Previdência, Saúde e Trabalho - CPST,
do concurso público autorizado pela
Portaria MP nº 185, de 9 de julho de
2009, retificada pela Portaria MP nº
307, de 17 de setembro de 2009, e
regido pelo Edital MS nº 50, de 22 de
outubro
de
2009,
conforme
discriminado no Anexo a esta Portaria.

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

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

EMENTA

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

OFÍCIO-CIRCULAR Nº
05/2012/SEGEP-MP

Aplicação
da
Emenda
Constitucional nº 70, de 29 de
março de 2012.

CONLEGIS

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

Concessão da indenização de
ajuda de custo. Momento em que é
devida.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

Concessão de Indenização de
Transporte a servidores ocupantes
de cargos administrativos lotados
na Defensoria Pública da União.
Procedimentos a serem adotados
NOTA TÉCNICA Nº
quanto à anulação da concessão de
89/CGNOR/DENOP/SEGEP/
anistia e do ato de aposentadoria
MP
de ex-servidor.
Contagem do tempo de serviço,
para fins de aposentadoria, de
NOTA TÉCNICA Nº
92/CGNOR/DENOP/SEGEP/ servidor
anistiado
em
MP
conformidade com a Lei nº 8.878,
de 11 de maio de 1994.
Servidora aposentada. Percepção
dos efeitos financeiros decorrentes
de enquadramento no Plano de
NOTA INFORMATIVA Nº
210/CGNOR/DENOP/SEGEP Carreira dos Cargos Técnico/MP
Administrativos em Educação PCCTAE, estruturada pela Lei nº
11.091, de 12 de janeiro de 2005.
NOTA TÉCNICA Nº
83/CGNOR/DENOP/SEGEP/
MP

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PLANEJAMENTO APRESENTA MODELO DE ACESSIBILIDADE DIGITAL EM
FEIRA INTERNACIONAL

MP
INTRANET
13/04/2012

Para divulgar o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG), o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), apresenta, no domingo
(15), palestra na XI Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e
Acessibilidade (REATECH). A feira é realizada no Centro de Exposições Imigrantes,
em São Paulo.
O e-MAG é um conjunto de recomendações para tornar acessível a pessoas com
deficiência os conteúdos e serviços eletrônicos do governo federal, de forma
padronizada e de fácil implementação. Durante o evento, o Ministério do Planejamento
fará distribuição das cartilhas do modelo e do material de campanha de acessibilidade.
PLANEJAMENTO AUTORIZA MAIS DOIS CONCURSOS E A NOMEAÇÃO DE
295 APROVADOS

MP
INTRANET
12/04/2012

A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Miriam Belchior,
autorizou hoje a realização de dois concursos públicos para o provimento de 280
cargos, nos quadros de pessoal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes). Também autorizou a nomeação de 295 candidatos
aprovados em concursos públicos para diversos ministérios. As autorizações foram
dadas por meio de seis portarias publicadas no Diário Oficial da União.
PLANEJAMENTO EXCLUI 44
RECADASTRAMENTO ANUAL

MP
INTRANET
11/04/2012

CONSIGNATÁRIAS

POR

FALTA

DE

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) descredenciou 44
instituições que operavam com consignações em folha de pagamento na Administração
Pública Federal. As exclusões foram publicadas em dois editais nas páginas 139 e 140
da Seção 3 do Diário Oficial da União, no último dia 5. (Retificação no DOU de
09/04/2012 – Seção 3 – página 125)

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO ENTRA EM FASE DE TESTES NO
PLANEJAMENTO

MP
INTRANET
09/04/2012

O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC do ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão (MPOG) já tem endereço: está situado no térreo do Bloco K, na Esplanada
dos Ministérios, local de fácil acesso, atendendo aos critérios estabelecidos na Lei
12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI).
Nas dependências do SIC, qualquer cidadão poderá solicitar informações que
eventualmente não sejam encontradas em outros meios disponibilizados pelo Ministério
do Planejamento, como, por exemplo, o site.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

PORTARIA E REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA

STF

Informativo STF
Nº 660.
26/03 a 6/04/2012

A 2ª Turma desproveu agravo regimental de decisão do Min.
Ricardo Lewandowski, em recurso ordinário em mandado de
segurança, do qual relator, interposto de decisão do STJ que
denegara o writ lá impetrado em razão de direito individual
líquido e certo não atingido. Na espécie, pretendia-se que não
fosse iniciado procedimento de revisão de portarias concessivas
de anistia, com as consequentes reparações patrimoniais.
Invocava-se o postulado da segurança jurídica e que o perdão
por parte do Poder Público seria ato eminentemente político,
não suscetível de reconsideração ou revogação. Salientou-se,
com base no princípio da autotutela da Administração, a
possibilidade de revisão dos atos de anistia concedidos com
fundamento na Lei 10.559/2002.
RMS 31181 AgR/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
3.4.2012. (RMS-31181)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAC.
RELAÇÃO DE TRABALHO.

STJ

INFORMATIVO Nº
0494 DE 26/03 A
3/04/2012.

A Seção entendeu, por maioria, que compete à Justiça do Trabalho conhecer
execução ajuizada pelo Ministério Público Estadual e do Trabalho contra
Município, em que se busca dar efetividade a Termo de Ajustamento de
Conduta, cujo objeto é o cumprimento de obrigações inerentes a relações de
trabalho. No caso, por força do referido TAC, o ente federativo, entre outras
obrigações, se comprometeu em não contratar, direta ou indiretamente,
trabalhadores sem prévio concurso público; bem como não renovar os vínculos
temporários porventura existentes ao tempo da celebração do acordo, exceto nas
hipóteses constitucionalmente permitidas. Inicialmente, destacou-se que a
definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração,
unicamente, os termos da demanda - sendo incabível qualquer juízo sobre a
procedência ou não do pedido, a validade ou não do TAC (in casu) ou mesmo
sobre a legitimidade ou não das partes. Em seguida, verificou-se que, nos
termos como proposta a lide, não seria o caso de conflito sobre relação de
trabalho entre Município e prestador de serviço (empregado ou servidor
público). Dessa forma, tratando-se, na verdade, de demanda entre Parquet e
Município, e tendo como objeto específico a observância de normas e
obrigações sobre relações de trabalho genericamente consideradas, além da
cobrança de multa pelo seu inadimplemento, é da Justiça do Trabalho a
competência para julgar a causa, nos termos do disposto no art. 114, I, VII e IX,
da CF, com a redação dada pela EC n. 45/2004. Precedente citado: CC 88.883SP, DJ 10/12/2007. CC 120.175-RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 28/3/2012.
CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. SERVIDOR NOMEADO POR
DECISÃO JUDICIAL.
A nomeação tardia a cargo público em decorrência de decisão judicial não gera
direito à indenização. Com esse entendimento, a Turma, por maioria, negou
provimento ao especial em que promotora de justiça pleiteava reparação no valor
do somatório dos vencimentos que teria recebido caso sua posse se tivesse dado
em bom tempo. Asseverou o Min. Relator que o direito à remuneração é
consequência do exercício de fato do cargo. Dessa forma, inexistindo o efetivo
exercício na pendência do processo judicial, a recorrente não faz jus à percepção
de qualquer importância, a título de ressarcimento material. Precedentes citados:
EREsp 1.117.974-RS, DJe 19/12/2011; AgRg no AgRg no RMS 34.792-SP, DJe
23/11/2011. REsp 949.072-RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
27/3/2012.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (continuação)

MANTIDA DEMISSÃO DE SERVIDOR ACUSADO DE FRAUDE
NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

STJ

NOTÍCIAS
12/04/2012

Não constitui ilegalidade a aplicação, pela autoridade competente, de
sanção mais gravosa do que aquela sugerida pela comissão
disciplinar, em caso de irregularidade cometida por servidor público.
Com esse entendimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) manteve a demissão de um servidor da agência da
Previdência Social em Viana (MA), acusado de graves
irregularidades na concessão de benefícios previdenciários.
FALTA DE PREVISÃO EM SISTEMA INFORMATIZADO NÃO É
MOTIVO PARA INTERROMPER LICENÇA LEGAL DE
SERVIDOR

STJ

NOTÍCIAS
11/04/2012

A licença para tratamento de interesse particular de servidor pode
ser interrompida pela administração pública. Mas o ato deve ser
motivado com observância do interesse do serviço. Para a Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mera falta de
previsão da licença no sistema informatizado de cadastro de pessoal
não é motivo justo para sua interrupção.
A servidora beneficiada pela decisão se enquadra entre os
exonerados, dispensados ou demitidos no governo Collor e anistiados
em 1994. De acordo com o Departamento de Recursos Humanos do
Ministério do Trabalho, em manifestação no processo administrativo
sobre o caso, o Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos (Siape) não teria previsão desse tipo de licença para essa
categoria de servidores.
ADICIONAL DE MÉDICOS COM JORNADA DUPLA DEVE SER
CALCULADO SOBRE DOIS VENCIMENTOS

STJ

NOTÍCIAS
07/04/2012

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o
adicional por tempo de serviço dos médicos do serviço público deve
ser calculado sobre os dois vencimentos, quando esses profissionais
optarem por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Médicos da
Universidade Federal de Santa Maria (RS) que entraram com
recurso afirmaram que nos últimos sete anos o cálculo vinha sendo
feito com base em apenas 20 horas, devido a uma mudança na
interpretação da lei pela administração.

