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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
30/07/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 7

DECRETO Nº
7.778, DE 27 DE
JULHO DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
31/07/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 54

PORTARIA Nº 313
DE 30 DE JULHO
DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
31/07/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 54

PORTARIA Nº 314
DE 30 DE JULHO
DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
31/07/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 54

PORTARIA Nº 316
DE 30 DE JULHO
DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
31/07/2012,
SEÇÃO II
PÁGINA 36

PORTARIA Nº 317
DE 30 DE JULHO
DE 2012

EMENTA
Aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
das Funções Gratificadas da Fundação
Nacional do Índio.
Dilata, excepcionalmente, até o dia 28 de
setembro de 2012, o prazo para
compensação das horas não trabalhadas nos
dias 20 a 22 de junho de 2012, a que se
refere a Portaria/MP nº 221, de 24 de maio
de 2012, publicada no DOU no- 101, de 25
seguinte, Seção 1, página 66.
Autoriza o Ministério da Cultura a realizar
concurso público para o provimento de
oitenta e três cargos de Técnico de Nível
Superior do Plano Especial de Cargos da
Cultura.
Fica constituída a Subcomissão de
Coordenação do Sistema de Gestão de
Documentos de Arquivo - SubSIGA-MP do
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, órgão setorial do Sistema de Gestão
de Documentos de Arquivo - SIGA da
administração pública federal.
Delega competência à Secretária de Gestão
Pública para praticar os atos necessários à
formalização da alteração de exercício dos
anistiados políticos da Lei nº 8.878, de 11 de
maio de 1994, que já retornaram ao serviço
público.

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

ÓRGÃO

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

PUBLICAÇÃO

ATO

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
233/2012/CGNOR/DENO
P/SEGEP/MP

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA
Nº 527
/2012/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

EMENTA

Possibilidade do acréscimo da opção
do DAS-101.1, objeto do art. 2º da Lei
n.º 8.911, de 1994, concomitantemente
com a estrutura remuneratória
especial a que se refere a Lei n.º
12.277, de 2010.
Reposição ao erário de valores
pagos a maior a título de restituição
de PSS relativo a cargo em comissão
ou função gratificada no Poder
Executivo Federal.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
GOVERNO DIVULGA RESULTADOS DO PNAGE

INTRANET
01/08/2012

INTRANET
31/7/2012

Nesta quinta e sexta-feira, o governo federal apresentará os resultados do Pnage
(Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados
Brasileiros e do Distrito Federal). A apresentação será realizada durante o Fórum do
Conselho dos Secretários de Estado de Planejamento (Conseplan), em Barreirinhas
(MA).
O que é o Pnage
Um programa do governo federal, coordenado pelo Ministério do Planejamento, criado
com o objetivo de promover melhoria do gasto público, modernização da área de recursos
humanos e simplificação da burocracia nos serviços oferecidos à sociedade pelo setor
público estadual e do DF. Tem vigência até maio de 2013.
PLANEJAMENTO AUTORIZA CONCURSO PARA 83 CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR NA CULTURA
A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, autorizou hoje o Ministério da Cultura a
realizar concurso público para o provimento de 83 cargos de Técnico de Nível Superior
do Plano Especial de Cargos da Cultura. A remuneração inicial é de R$ 3.225,42.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

STJ

STJ

Informativo de Jurisprudëncia nº 500

Período:

RECURSO REPETITIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.
28,86%. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE NAS LEIS NS.
8.622/1993 E 8.627/1993 - A Seção, ao apreciar o REsp submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ, assentou que, tratando-se de processo de
conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes
concedidos pelas Leis ns. 8.622/1993 e 8.627/1993. Entretanto, transitado em
julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice
de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de
embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender a coisa julgada.
Assim, nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde
ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato
que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, está a matéria protegida
pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC. Tanto o reajuste
geral de 28,86% como o reajuste administrativamente concedido originaram-se
das mesmas Leis ns. 8.622/1993 e 8.627/1993, portanto anteriores à sentença
exequenda. Desse modo, a compensação poderia ter sido alegada no processo de
conhecimento. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto
no art. 474 do CPC, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e
defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do
pedido". REsp 1.235.513-AL, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 27/6/2012.

18 a 29/06/2012

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ANTERIORMENTE DEMITIDO
DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NEGATIVA DE NOMEAÇÃO EM
OUTRO CARGO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - O cerne
da controvérsia cinge-se à interpretação e aplicação dos princípios da moralidade
e da legalidade insculpidos no art. 37, caput, da CF. No caso, o impetrante foi
aprovado em concurso público para os cargos de analista fiscal de contas públicas
e de analista administrativo do TC estadual, mas teve sua nomeação recusada em
virtude de anterior demissão dos quadros da PRF por ato de improbidade
administrativa. A Min. Relatora observou que, estando ambos os princípios
ladeados entre os regentes da Administração Pública, a discussão ganha
relevância na hipótese em que o administrador edita ato em obséquio ao
imperativo constitucional da moralidade, mas sem previsão legal específica. A
Turma entendeu que, por força do disposto nos arts. 5º, II, 37, caput, e 84, IV, da
CF, a legalidade na Administração Pública é estrita, não podendo o gestor atuar
senão em virtude de lei, extraindo dela o fundamento jurídico de validade dos
seus atos. Assim, incorre em abuso de poder a negativa de nomeação de candidato
aprovado em concurso para o exercício de cargo no serviço público estadual em
virtude de anterior demissão no âmbito do Poder Público Federal se inexistente
qualquer previsão em lei ou no edital de regência do certame. RMS 30.518-RR,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/6/2012.

18 a 29/06/2012

STJ

CURSO DE FORMAÇÃO. POLÍCIA CIVIL. AJUDA DE CUSTO - A
Turma consolidou o entendimento de que os candidatos aprovados em concurso
público para ingresso na carreira da Polícia Civil do DF têm direito ao
recebimento, por mês, durante a participação no curso de formação, de 80% dos
vencimentos iniciais do cargo, nos termos do DL n. 2.179/1984. Inicialmente,
destacou-se que compete à União legislar com exclusividade sobre o regime
jurídico dos integrantes da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar do
DF (art. 21, XIV, da CF), logo admite-se, na espécie – em recurso especial –, a
análise das leis que regulam a matéria em questão. No mérito, observou a Min.
Relatora que, diante da omissão na lei que disciplina o regime jurídico dos
policiais civis do DF (Lei n. 9.264/1998), o direito à remuneração dos candidatos
durante o curso de formação para o ingresso na carreira da Polícia Civil do DF
está assegurado pelo DL n. 2.179/1984 e pela Lei n. 4.878/1965. Esclareceu-se
que a Lei n. 9.264/1998 é norma especial, portanto não revoga nem modifica as
leis anteriores que tratem do mesmo assunto (art. 2º, § 2º, da LINDB). Segundo se
afirmou, não obstante o DL n. 2.179/1984 referir-se apenas aos policiais federais,
ele determina a obrigatoriedade de pagamento de vencimentos aos alunos de
curso de formação profissional nas hipóteses da Lei n. 4.878/1965. Lei esta que
dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos policiais civis da União e do DF.
Dessa forma, sustentou-se que não há como fazer distinção entre as respectivas
carreiras (civil e federal) no caso em apreço. Precedente citado: REsp 1.195.611DF, DJe 1º/10/2010. REsp 1.294.265-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em 25/6/2012.

STJ

SALA DE NOTÍCIAS

DATA

RELATOR DECIDIRÁ SOBRE SANÇÕES A AUDITORES DO TRABALHO
EM GREVE

02/08/2012

RELATOR DECIDIRÁ SOBRE SANÇÕES A AUDITORES DO TRABALHO
EM GREVE

02/08/2012

STJ DECIDIRÁ SOBRE DIVULGAÇÃO DE NOMES DE SERVIDORES EM
LISTA DE REMUNERAÇÃO NA INTERNET

01/08/2012

