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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
1º/06/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

DECRETO Nº
7.743, DE 31 DE
MAIO DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
31/05/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 116

PORTARIA Nº 235,
DE 30 DE MAIO
DE 2012

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
29/05/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

DECRETO Nº
7.738, DE 28 DE
MAIO DE 2012

DEFENSORIA
PÚBLICA DA
UNIÃO

DOU, DE
29/05/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 74

EMENTA
- Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das
Funções Gratificadas do Ministério da
Cultura.
- Autoriza o Ministério da Cultura a nomear
quatorze candidatos aprovados para o cargo
de Agente Administrativo e dois candidatos
aprovados para o cargo de Analista TécnicoAdministrativo,
no
concurso
público
autorizado pela Portaria MP nº 365, de 27 de
outubro de 2009, observada a ordem de
classificação, com a finalidade de suprir
vacâncias e desistências originadas do
próprio concurso vigente.
- Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do
Conselho
Administrativo
de
Defesa
Econômica - CADE; remaneja cargos em
comissão e funções de confiança; altera os
Decretos nº 6.061, de 15 de março de 2007, nº
2.181, de 20 de março de 1997, e no 1.306, de
9 de novembro de 1994.

RESOLUÇÃO Nº - Regulamenta as designações extraordinárias
62, DE 9 DE MAIO de Defensores Públicos Federais no âmbito da
Defensoria Pública da União.
DE 2012

MINIST. DA
AGRICULTURA
PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
29/05/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 42
DOU, DE
28/05/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 15

PORTARIA Nº 482,
DE 28 DE MAIO DE
2012

- Dispõe sobre o desenvolvimento de ações de
educação continuada no âmbito do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

DECRETO Nº 7.735,
DE 25 DE MAIO DE
2012

- Fixa os quantitativos por níveis das Funções
Comissionadas do Banco Central, de que
trata a Lei no 9.650, de 27 de maio de 1998.

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
28/05/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 15

DECRETO Nº 7.736,
DE 25 DE MAIO DE
2012

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
28/05/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 15

DECRETO Nº 7.737,
DE 25 DE MAIO DE
2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
28/05/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 109

PORTARIA
INTERMINISTERIAL
Nº 233, DE 25 DE
MAIO DE 2012

- Dispõe sobre o remanejamento temporário
de cargos em comissão para atividades de
apoio à Comissão Interministerial de que
trata o Decreto no 7.514, de 5 de julho de
2011, que regulamenta os arts. 85 a 100 da
Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010,
referentes à inclusão em quadro em extinção
da administração federal dos servidores e dos
militares oriundos do ex-Território Federal
de Rondônia.
- Dispõe sobre a apuração de antiguidade nas
carreiras de Advogado da União, de
Procurador da Fazenda Nacional, de
Procurador Federal e de Procurador do
Banco Central.
- Disciplina, no âmbito do Poder Executivo
federal, o modo de divulgação da
remuneração e subsídio recebidos por
ocupante de cargo, posto, graduação, função
e emprego público, incluindo auxílios, ajudas
de custo, jetons e quaisquer outras vantagens
pecuniárias, bem como proventos de
aposentadoria e pensões daqueles que
estiverem na ativa, conforme disposto no
inciso VI do § 3º do art. 7º do Decreto nº
7.724, de 16 de maio de 2012.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SEGEP DISCUTE FORMAS DE ATUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE NOS MUNICÍPIOS

INTRANET

A discussão sobre os modelos de prestação de serviço de saúde em municípios é tema
da oficina de trabalho com representantes de dez municípios selecionados pelos
ministérios do Planejamento e da Saúde. A oficina foi coordenada pelo Departamento
de Inovação e Melhoria da Gestão (Denov) da Secretaria de Gestão Pública (Segep)
em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), teve o objetivo
de levantar informações e fazer um diagnóstico do que precisa ser melhorado e
também das experiências exitosas em cada modelo de atuação. "Não se trata de
escolher um modelo em relação a outro, mas considerar que todos os modelos são
bons, desde que estejam bem instrumentalizados”, disse a diretora do Denov, Valéria
Salgado.
PLANEJAMENTO AUTORIZA 950 VAGAS NA RECEITA E 825 CARGOS DE
ANALISTA SOCIAL

INTRANET

A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, autorizou hoje a
realização do primeiro concurso público para o cargo de Analista Técnico de Políticas
Sociais, com 825 vagas.
Também foi autorizado concurso para o preenchimento de 950 vagas na Receita
Federal: 200 de Auditor-Fiscal e 750 de Analista-Tributário. Esta seleção, prevista na
Portaria 228, será de responsabilidade do Ministério da Fazenda, que tem prazo de
180 dias para publicar os respectivos editais, com as demais normas.
CGU PROMOVE A 2ª EDIÇÃO DO CURSO VIRTUAL SOBRE A LEI DE ACESSO
À INFORMAÇÃO

INTRANET

A partir do dia 4 de junho, a Controladoria-Geral da União (CGU) promoverá a 2ª
edição do Curso de Capacitação Virtual denominado "Rumo a uma cultura de acesso
à informação: a Lei 12.527/2011", em continuidade às suas ações de sensibilização e
treinamento para a implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI).

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

STF

INFORMATIVO STF - Nº 667

DATA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA:
PARLAMENTAR
E
COMPETÊNCIA – 1 Ante a particularidade do caso, o Plenário resolveu
questão de ordem suscitada em ação de improbidade administrativa, autuada
como petição — ajuizada em face de diversos réus, dentre eles pessoa que, à
época dos fatos (1994), ocupava o cargo de deputado federal —, para declinar da
competência do STF e determinar a remessa dos autos à justiça de 1º grau. Frisouse que a Corte declarara, no julgamento da ADI 2797/DF (DJU de 19.12.2006), a
inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do CPP, inseridos pelo art. 1º da
Lei 10.628/2002 (“§ 1º A competência especial por prerrogativa de função,
relativa a atos administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a
ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública. § 2º
A ação de improbidade, de que trata a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, será
proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o
funcionário ou autoridade na hipótese de prerogativa de foro em razão do
exercício de função pública, observado o disposto no § 1º”). Além disso,
modulara os efeitos dessa decisão, que teria eficácia a partir de 15.9.2005
(acórdão pendente de publicação, v. Informativo 666). O Min. Marco Aurélio,
relator, ao reportar-se ao voto vencido proferido quando da aludida modulação —
no sentido de que os preceitos seriam írritos desde seu surgimento —, asseverou
que, independentemente do cargo exercido pelo réu, não caberia à Corte julgar
ação cível de improbidade, relativa a atos praticados a qualquer tempo. Destacou
a dissociação — quanto à natureza jurídica — entre infração caracterizadora de
improbidade administrativa e infração criminal e afirmou competir ao Supremo
julgar detentores de prerrogativa de foro no campo da ação penal, apenas.
Sublinhou que, a teor do art. 37, § 4º, da CF, a condenação por atos de
improbidade não afastaria a responsabilidade criminal.
Pet 3030 QO/RO, rel. Min. Marco Aurélio, 23.5.2012. (Pet-3030)

21 a 25/05/2012

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA:
PARLAMENTAR
E
COMPETÊNCIA – 2 O Min. Gilmar Mendes consignou que, em relação a
Presidente da República e a Ministros de Estado, a Constituição referir-se-ia a
“crime de responsabilidade” (art. 85) — nomen iuris adotado para as infrações
magnas político-administrativas, submetidas a rito próprio. Assim, em tese, esses
agentes políticos poderiam vir a ser indevidamente julgados no 1º grau de
jurisdição, se a presente questão de ordem fosse resolvida de forma genérica. No
ponto, o Min. Dias Toffoli rememorou que a condenação por ato de improbidade
implicaria perda da função pública (CF, art. 37, § 4º) e que, se o caso tratasse de
Ministro de Estado e não de parlamentar, a competência seria do Supremo, tendo
em vista o art. 102, I, c, da CF. O Min. Luiz Fux ressaltou o que decidido pela
Corte no julgamento da Pet 3211QO/DF (Dje de 27.6.2008), em que assentada a
competência do STF para julgar, originariamente, ação civil de improbidade
contra autoridade que gozasse de prerrogativa de foro no seu âmbito. A respeito, o
Min. Ayres Britto, Presidente, reputou que este precedente não incidiria na
espécie e lembrou que a modulação referida na ação direta objetivaria aproveitar
atos processuais já praticados, o que não teria ocorrido na situação em comento. O
Min. Joaquim Barbosa registrou a distinção entre a probidade da Administração
decorrente do art. 37, § 4º, da CF — aplicável aos servidores em geral e a outros
agentes políticos — e a probidade da Administração passível de impeachment.
Assim, parlamentares não poderiam ser objeto de impeachment, instituto
aplicável em desfavor dos agentes do Poder Executivo, somente, em observância
ao
sistema
de
checks
and
balances.
Pet 3030 QO/RO, rel. Min. Marco Aurélio, 23.5.2012. (Pet-3030)
APOSENTADORIA E CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO
ALUNO-APRENDIZ A 2ª Turma negou provimento a agravo regimental de
decisão do Min. Ricardo Lewandowski em mandado de segurança, do qual
relator, em que concedera a ordem contra ato do TCU, que considerara irregular a
concessão de aposentadoria à impetrante por entender indevido o cômputo do
tempo de serviço como aluna-aprendiz. No agravo, a União insurgia-se quanto à
ausência de prova efetiva do tempo de serviço prestado naquela condição.
Observou-se que o STF firmara entendimento, em casos idênticos, no sentido da
legalidade do cômputo desse período. Ato contínuo, assentou-se não assistir razão
à agravante, haja vista que a impetrante, a fim de comprovar o período de
trabalho, juntara certidão de tempo de serviço expedida por escola técnica, na qual
anotada a quantidade de dias trabalhados como aluna-aprendiz, oportunidade em
que teria recebido, como forma de remuneração, o ensino e a alimentação.
MS 28399 AgR/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 22.5.2012. (MS-28399)

NOTÍCIAS
STF

DATA

LEI DE IMPROBIDADE É REVOLUCIONÁRIA, DIZ AYRES BRITTO

31/05/2012

ESTABILIDADE FUNCIONAL DE EMPREGADO DE FUNDAÇÃO É
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL

28/05/2012

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

SALA DE NOTÍCIAS
ZAVASCKI:
LEI
DE
IMPROBIDADE
REVOLUCIONÁRIO PARA A SOCIEDADE

STJ

DATA
TEM

CARÁTER

31/05/2012

PRIMEIRA SEÇÃO REDISCUTIRÁ INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS

30/05/2012

CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS DÁ DIREITO DE NOMEAÇÃO A
CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS

28/05;2012

