RESENHA DE MATÉRIAS DE RECURSOS HUMANOS
PERÍODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2012
OBSERVAÇÕES:
1) Passe o cursor sobre o número do ato para ter acesso ao link e ler o arquivo na íntegra.
2) Se o Adobe Acrobat Reader não estiver instalado em seu computador, você poderá instalá-lo gratuitamente clicando no endereço:
http://www.adobe.com

ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

PODER
LEGISLATIVO

PUBLICAÇÃO

DOU, DE
08/08/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

ATO

EMENTA

LEI Nº 12.702,
DE 7 DE
AGOSTO DE
2012

Dispõe sobre servidores do Instituto Nacional de
Meteorologia, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira, da Agência Brasileira de
Inteligência, da Comissão de Valores Mobiliários, do
Instituto Evandro Chagas, do Centro Nacional de
Primatas, da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, do Instituto Nacional do
Seguro Social, da Superintendência de Seguros
Privados, do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia, da Superintendência Nacional
de Previdência Complementar, do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do
Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação,
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
do Serviço Exterior Brasileiro, do Instituto Brasileiro de
Turismo, da Superintendência da Zona Franca de
Manaus, do ex-Território de Fernando de Noronha e do
Ministério da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos de
Médico do Poder Executivo, de cargos de Especialista
em Infraestrutura Sênior, de cargos de Agente de
Combate às Endemias e de cargos das Carreiras de
Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, de Analista de Infraestrutura, de Ciência e
Tecnologia, de Tecnologia Militar, de Desenvolvimento
de Políticas Sociais e de Finanças e Controle, sobre as
gratificações e adicionais que menciona; altera as Leis
nos 11.776, de 17 de setembro de 2008, 8.691, de 28 de
julho de 1993, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 11.907,
de 2 de fevereiro de 2009, 11.890, de 24 de dezembro de
2008, 11.355, de 19 de outubro de 2006, 12.154, de 23 de
dezembro de 2009, 12.277, de 30 de junho de 2010,
11.356, de 19 de outubro de 2006, 9.657, de 3 de junho
de 1998, 12.094, de 19 de novembro de 2009, 11.784, de

22 de setembro de 2008, 8.270, de 17 de dezembro de
1991, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.539, de 8 de
novembro de 2007, 11.440, de 29 de dezembro de 2006,
8.829, de 22 de dezembro de 1993, 11.350, de 5 de
outubro de 2006, 11.421, de 21 de dezembro de 2006,
10.484, de 3 de julho de 2002, 10.355, de 26 de dezembro
de 2001, 10.404, de 9 de janeiro de 2002, 10.483, de 3 de
julho de 2002, 10.550, de 13 de novembro de 2002,
10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.855, de 1o de
abril de 2004, 11.171, de 2 de setembro de 2005, 11.319,
de 6 de julho de 2006, 11.233, de 22 de dezembro de
2005, 10.971, de 25 de novembro de 2004, 11.090, de 7 de
janeiro de 2005, 10.682, de 28 de maio de 2003, 11.095,
de 13 de janeiro de 2005, 10.480, de 2 de julho de 2002,
10.683, de 28 de maio de 2003, e 11.526, de 4 de outubro
de 2007; revoga a Lei no 9.436,
de 5 de fevereiro de 1997, o art. 21 da Lei no 9.625, de 7
de abril de 1998, e o § 2o do art. 52 da Lei no 12.462, de
4 de agosto de 2011; e dá outras providências.
PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
08/08/2012
SEÇÃO I
PÁGINA 50

DECRETO Nº
7.784, DE 7 DE
AGOSTO DE
2012

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do
Ministério do Esporte.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
10/07/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 80

PORTARIA Nº
338 DE 9 DE
AGOSTO DE
2012

Autoriza a realização de concurso público para o provimento
de setenta e um cargos do Plano Especial de Cargos do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do Quadro de
Pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal,
conforme discriminado no Anexo a esta Portaria.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
10/07/2012,
SEÇÃO I
PÁGINA 80

PORTARIA Nº
339 DE 9 DE
JAGOSTO DE
2012

Autoriza o provimento de setecentos e cinquenta cargos de
Agente da Carreira de Policial Rodoviário Federal para o
Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, do concurso público autorizado pela Portaria MP nº
79, de 9 de abril de 2009.

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

ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
233/2012/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
235/2012/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
540/2012/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

EMENTA

Solicitação de manifestação quanto
à 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.
Remoção de servidora. Em face de o
cônjuge da interessada não ostentar
a condição de servidor público, e
sim a de empregado público, sujeito
ao regime trabalhista, não se
vislumbra a possibilidade de
concessão da remoção à servidora,
nos termos do art. 36, parágrafo
único, inciso III, alínea “a”, da Lei
nº 8.112, de 1990.
Possibilidade de ressarcimento dos
valores gastos em viagem feita a
trabalho em favor de empregado
público.
Impossibilidade
de
aplicação, por analogia, do disposto
na Lei nº 8.112, de 1990, aos
empregados
regidos
pela
Consolidação das Leis do Trabalho.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

PLANEJAMENTO AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE 750 AGENTES DA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

INTRANET
10/08/2012

INTRANET
08/08/2012

INTRANET
07/08/2012

O Ministério do Planejamento autorizou hoje, por meio de portarias publicadas no Diário
Oficial da União, o provimento imediato de 750 agentes da carreira Policial Rodoviário
Federal; e a realização de concurso público para a contratação de 71 cargos da área
administrativa no quadro de pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal
(DPF).
Pela Portaria nº 339, a ministra Miriam Belchior autoriza o DPF a contratar, a partir do
próximo mês de setembro, 750 agentes aprovados no concurso público autorizado em abril
de 2009.
DILMA SANCIONA LEI QUE CUMPRE ACORDOS DE 2011 E REAJUSTA
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
Foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a sanção, pela presidenta da
República, da Lei nº 12.702/2012, que concede benefícios a cerca de 937 mil servidores
ativos, aposentados e pensionistas do Executivo civil.
GOVERNO PROPÕE
UNIVERSIDADES

REAJUSTE

DE

15,8%

AOS

SERVIDORES

DAS

Em reunião realizada na noite de ontem (segunda, 6), o secretário de Relações de Trabalho
do Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, propôs reajuste de 15,8% até 2015 para
os servidores técnico-administrativos das instituições federais de ensino superior.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

Informativo Semanal nº 672

Período:

FORÇAS ARMADAS: LIMITE DE IDADE PARA CONCURSO DE
INGRESSO E ART. 142, § 3º, X, DA CF - 8 - O Plenário, por maioria,
acolheu embargos de declaração para sanar omissão e reconhecer que a
modulação de efeitos proclamada no acórdão embargado não alcançaria os
candidatos que teriam ingressado em juízo para pleitear o afastamento do limite
de idade por ausência de previsão legal. No caso, o Tribunal anunciara a não
recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica” contida no art. 10 da Lei 6.880/80. Entretanto, resolvera modular
os efeitos dessa decisão até 31.12.2011 — v. Informativo 615. Deferiu-se o
pedido para prorrogar a modulação aludida até o dia 31.12.2012, sem admitirse, contudo, nova postergação. Considerou-se que, apesar de o primeiro prazo
dado pelo STF não ser exíguo, não se poderia deixar as Forças Armadas sem
instrumento normativo válido para realização de concurso público. Vencido o
Min. Marco Aurélio, que desprovia os declaratórios por não vislumbrar omissão
e receava, diante da inércia do Congresso Nacional, defrontar com novo pedido
de prorrogação.
RE 600885 ED/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.6.2012. (RE-600885)

STF
ANISTIA E PROMOÇÃO POR MERECIMENTO - 1 - A 1ª Turma deu
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança para
reformar decisão do STJ e assegurar ao recorrente o direito ao
recebimento de proventos equivalentes aos de cargo de administrador
(nível superior), nos termos contidos na peça inicial, com efeitos a partir
da impetração. Após análise de possível evolução funcional do servidor,
fora a ele reconhecido, em decreto de anistia, o direito a perceber
reparação econômica relativa a cargo de assistente técnico de
administração. No caso, o impetrante, quando demitido em face de
razões políticas (28.8.64), ocupava cargo, de nível médio, de auxiliar de
escritório. No mandamus, defendia que, acaso não perseguido, ocuparia
cargo de nível superior, da carreira de assistente técnico-administrativo,
hoje correspondente ao de administrador, ao qual poderia ter concorrido
se não fosse abruptamente demitido. De início, depreendeu-se da
leitura do acórdão recorrido que, conquanto o STJ tivesse assentado a
extinção do writ sem julgamento do mérito, foram lançadas razões para
indeferir o pedido formulado pelo impetrante, portanto, sendo apreciada,
inequivocamente, a matéria de fundo.
RMS 28396/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 26.6.2012. (RMS-28396)

25 a 29/06/2012

STF

Informativo Semanal

Período:

ANISTIA E PROMOÇÃO POR MERECIMENTO - 2 Em seguida,
enfatizou-se que o aludido Tribunal teria contrariado jurisprudência
sedimentada do STF. Explicitou-se que a questão diria respeito à amplitude da
regra do art. 8º, cabeça e § 5º, do ADCT, no que garantiria inclusive aos
servidores públicos civis, não apenas aos militares, o direito às promoções ao
cargo, emprego ou posto a que teriam acesso se estivessem em serviço ativo.
Rememorou-se que o Supremo, originariamente, firmava a limitação do direito
à progressão funcional às promoções fundadas no tempo de serviço, a excluir
aquelas dependentes do merecimento ou da aprovação em concursos previstos
em lei. Acentuou-se que, no entanto, essa posição teria sido revista, conforme
revelaria a conclusão do julgamento do RE 165438/DF (DJU de 5.5.2006).
Assim, dessumiu-se que as promoções decorrentes de merecimento, apesar de
consubstanciarem expectativa de direito, poderiam ser contempladas quando em
jogo a concessão da anistia, desde que respeitado o quadro da carreira. Isso
porque retirado do servidor público, mediante ato de exceção — exorbitante dos
limites do Estado de Direito — o direito básico de concorrer aos cargos.
Reputou-se que esse enfoque, só por si, justificaria a adoção de interpretação
mais favorável da regra constitucional, em deferência ao indivíduo prejudicado.
Na situação dos autos, o reconhecimento da motivação política da demissão
encontrar-se-ia estampado naquele ato administrativo que implicara o da
condição de anistiado.
RMS 28396/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 26.6.2012. (RMS-28396)

25 a 29/06/2012

ANISTIA E PROMOÇÃO POR MERECIMENTO - 3 Sobre os requisitos
subjetivos para alcançar as promoções decorrentes tanto de tempo de serviço
quanto de merecimento, verificou-se bacharelado comprovado por diploma
obtido em 1967. Mencionou-se, ainda, que o recorrente realizara curso no
exterior, fora docente de ensino superior e trabalhara em diversas
multinacionais, a fazer crer que, inexistente óbice resultante de ato de força,
teria galgado a progressão no âmbito da Petrobras. No mais, considerou-se que
não haveria certeza relativamente à necessidade de realização de concurso
público nas estatais até 1988. Destacou-se regra prevista no manual de pessoal
da empresa que permitiria a reclassificação para o grupo de nível superior,
cumpridos os parâmetros nele indicados. Observou-se que o impetrante trouxera
extensa lista de pessoas que, havendo ingressado nos quadros da empresa na
mesma época, lograram progredir ao cargo pretendido pelo recorrente, fato não
contraditado pela autoridade coatora. Concluiu-se que a prevalência do
dispositivo constitucional e do art. 6º, cabeça e § 3º, da Lei 10.559/2002
implicaria o acolhimento do pedido. O Min. Luiz Fux sublinhou que a matéria
resolver-se-ia à luz de princípios constitucionais fundamentais. Discorreu,
ainda, acerca da impossibilidade de a parte poder realizar prova de que, se
estivesse integrada à empresa, conseguiria a promoção. Explicitou que, nesse
caso, ônus da prova deveria ser suportado pelo Poder Público.
RMS 28396/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 26.6.2012. (RMS-28396)

Informativo Semanal

STF

STF

CONCURSO
PÚBLICO:
CLÁUSULA
DE
BARREIRA
E
CONCORRENTES COM DEFICIÊNCIA A 2ª Turma negou provimento a
agravo regimental de decisão do Min. Gilmar Mendes que denegara mandado
de segurança, do qual relator, impetrado contra ato do Procurador-Geral da
República que, em edital de provimento de cargos para o Ministério Público da
União, determinara a aplicação de cláusula de barreira (ou afunilamento). Nela,
estabelecer-se-iam condições de passagem de candidatos de uma fase para outra
no transcorrer de concurso público. O agravante, que disputava uma das vagas
destinadas aos concorrentes com deficiência, insurgira-se contra regra do edital
que, ao disponibilizar 6 vagas para o cargo pleiteado, determinara fossem
corrigidas as provas discursivas dos 17 primeiros colocados. Alegava que, em
face de sua aprovação na primeira fase e do não alcance do percentual legal de
aprovados no exame, na condição de concorrentes daquela categoria, possuiria
direito líquido e certo à correção de seu teste escrito. Assentou-se não assistir
razão ao agravante, haja vista tratar-se de norma de avaliação e de classificação
a critério do organizador do certame. Frisou-se que a cláusula de barreira para
prosseguimento na etapa subsequente, aplicar-se-ia a todos, indistintamente.
Destacou-se que, ante as peculiaridades referentes à concorrência de
participantes com deficiência, a nota de corte deveria ser distinta da imposta aos
demais candidatos, o que se verificara no caso em comento.
MS 30195 AgR/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 26.6.2012. (MS-30195)

Período:

25 a 29/06/2012

NOTÍCIAS STF

DATA

FEBRAFITE QUESTIONA DECRETO QUE TRATA DA GREVE DE
SERVIDORES FEDERAIS

10/08/2012

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

STJ

SALA DE NOTÍCIAS

DATA

FISCAIS AGROPECUÁRIOS EM GREVE DEVEM MANTER PELO
MENOS 70% EM SERVIÇO

10/08/2012

MANTIDO DESCONTO DE DIAS NÃO TRABALHADOS
GREVISTAS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

POR

09/08/2012

MINISTRO
ARI
PARGENDLER
AUTORIZA
CORTE
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FEDERAIS EM GREVE

DE

06/08/2012

