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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

DOU, DE
16/04/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 62

DOU, DE
19/04/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 177

ATO

EMENTA

PORTARIA Nº
138, DE 15 DE
ABRIL DE 2013

Suspende, pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, o recadastramento e a recepção de novos
requerimentos de cadastramento para o
processamento de consignação em folha de
pagamento, no âmbito do Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos - SIAPE.

PORTARIA Nº
142, DE 18 DE
ABRIL DE 2013

Fica estabelecido o quantitativo máximo de 5
(cinco) vagas destinadas ao processo de
afastamento para o Programa de Capacitação
de Longa Duração (PCLD) dos servidores da
Carreira de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental para o segundo
semestre de 2013, sendo as mesmas
distribuídas na forma estabelecida por esta
Portaria.

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

NOTA
INFORMATIVA
136/2013/
CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Transferência de pensão e pagamento de
Alvará Judicial. Orientação.

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
137/2013/
CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Alteração de aposentadoria. Impossibilidade
por tratar-se de ato perfeito e acabado.

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
140/2013/
CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Licença
para
atividade
política
e
afastamento para exercício de mandato
eletivo.

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
144/2013/
CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Renúncia à aposentadoria e seus efeitos.

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
147/2013/
CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Redistribuição de servidor do quadro de
pessoal do Ministério da Fazenda para a
Universidade
Federal
do
Maranhão.
Legalidade do ato.

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
148/2013/
CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Concessão de Ajuda de Custo e Transporte.
Observância da Orientação Normativa nº 3,
de 15 de fevereiro de 2013.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
PLANEJAMENTO AUTORIZA DEZ NOMEAÇÕES PARA A ABIN
INTRANE T
18/04/2013

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou, nesta quinta-feira, a
nomeação de dez concursados para o cargo de Oficial Técnico de Inteligência do
quadro de pessoal da Agência Brasileira de Inteligência – Abin.
Segundo a Portaria nº 108, publicada hoje no Diário Oficial da União, serão
nomeados candidatos aprovados no concurso público autorizado pela Portaria MP
nº 85, de 2 de março de 2010.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

INFORMATIVO SEMANAL N O 700

CONTRADITÓRIO E LAUDO PERICIAL A 2ª Turma concedeu mandado de segurança
para anular laudo pericial e tornar sem efeito as alterações realizadas na aposentadoria do
impetrante por portaria do Tribunal de Contas da União. No caso, servidor aposentado do TCU
obtivera isenção integral do imposto de renda e redução da base de cálculo da contribuição
previdenciária em decorrência de ter contraído neoplasia maligna. Em seguida, fora submetido
a procedimento cirúrgico e, aproximadamente um ano após, realizara exame pericial que
constatara não haver sinais ou sintomas da continuidade da doença, a ensejar portaria de revisão
que cancelara os benefícios. Ressaltou-se que, pela legislação, só se consideraria a cura após 5
anos sem intercorrência. Afirmou-se, ademais, a legitimidade dos órgãos administrativos, em
geral, e do TCU, especificamente, para estabelecer normas e fixar prazo para realização de
laudos periciais. No entanto, reputou-se, especialmente nas hipóteses em que possível restringir
direitos e alterar situações, imprescindível observar-se o contraditório de modo a possibilitar o
direito de defesa até para se questionar o laudo, o que não teria ocorrido na espécie. Consignouse que o laudo estaria deficientemente fundamentado e seria extremamente frágil para afastar a
invalidez, de modo a lesar direito liquido e certo do impetrante.
MS 31835/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 2.4.2013. (MS-31835)
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DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DA GAE AOS VENCIMENTOS
DOS INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. A incorporação
da GAE aos vencimentos dos integrantes da carreira do Magistério Superior, nos termos da Lei
n. 11.784/2008, não significa que os novos vencimentos básicos devam corresponder à soma do
valor referente ao padrão anterior com o da mencionada gratificação. A Lei n. 11.784/2008, que
reestruturou o plano de carreira do Magistério Superior, extinguiu, em seu art. 21, a
Gratificação de Atividade Executiva – GAE, ficando seu valor incorporado à tabela dos novos
vencimentos básicos dos servidores integrantes da respectiva carreira, de forma a ser
preservada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse contexto, o STJ entende que o parágrafo
único do referido dispositivo legal previu a incorporação da GAE à tabela de vencimentos
básicos, e não a soma do valor da gratificação aos valores dos vencimentos básicos
anteriormente recebidos pelos servidores. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.334.876-RS,
Segunda Turma, DJe 10/10/2012, e REsp 1.314.554-SC, Primeira Turma, DJe 27/6/2012. REsp
1.321.727-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 7/2/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA PENSÃO POR
MORTE NO CASO DE HABILITAÇÃO POSTERIOR DE DEPENDENTE. No caso de
concessão integral da pensão por morte de servidor público, a posterior habilitação, que inclua
novo dependente, produz efeitos a partir da data de seu requerimento na via administrativa.
Presume-se que nessa data tenha ocorrido a ciência da Administração sobre o fato gerador a
ensejar a concessão do benefício, o que se infere da análise das regras contidas nos arts. 215,
218 e 219, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990. REsp 1.348.823-RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 7/2/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMITE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTO
NO ART. 24, II, DA LEI N. 8.666/1993. Não se amolda à hipótese de dispensa de licitação
prevista no art. 24, II, da Lei n. 8.666/1993 a situação em que, contratada organizadora para a
realização de concurso público por valor inferior ao limite previsto no referido dispositivo,
tenha-se verificado que a soma do valor do contrato com o total arrecado a título de taxa de
inscrição supere o limite de dispensa previsto no aludido inciso. A Constituição da República
estabelece como regra a obrigatoriedade da realização de licitação, que é desnecessária nas
excepcionais hipóteses previstas emlei, como na dispensa para a contratação de serviços de
valor inferior ao limite estabelecido no art. 24, II, da Lei n. 8.666/1993. Não cabe ao intérprete
criar novos casos de dispensa, sobretudo porquanto a licitação é destinada a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração (art. 3º da Lei n. 8.666/93). Nesse contexto, ainda que os valores
recolhidos como taxa de inscrição não sejam públicos, a adequada destinação deles é de
interesse público primário. Mesmo que a contratação direta de banca realizadora de concurso
sem licitação não afete o interesse público secundário (direitos patrimoniais da Administração
Pública), é contrária ao interesse público primário, pois a destinação de elevado montante de
recursos a empresa privada ocorrerá sem o processo competitivo, violando, dessa maneira, o
princípio da isonomia. REsp 1.356.260-SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7/2/2013.

17/04/2013
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DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DAS
INDENIZAÇÕES DE TRABALHO DE CAMPO CRIADAS PELO ART. 16
DA LEI N.8.216/1991 EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO
DEC. N. 5.554/2005 AOS ADICIONAIS DE LOCALIDADE PREVISTOS NO
DEC. N. 1.656/1995. As alterações promovidas pelo Dec. n. 5.554/2005 quanto ao adicional de
localidade previsto no Dec. n. 1.656/1995, devido ao servidor que receba diárias por
deslocamento, não implicam reajuste das indenizações de trabalho de campo criadas pelo art.
16 da Lei n. 8.216/1991, ainda que se considere que essas indenizações devam ser reajustadas
com o mesmo percentual e na mesma data de eventual revisão legislativa dos valores das
diárias. As diárias são destinadas a cobrir custos suportados pelo servidor no exercício de
atividades fora do local de sua lotação. Nesse contexto, o Dec. n. 1.656/1995 estabeleceu, além
das diárias, o pagamento de um adicional específico que incide sobre o valor das diárias a
depender da cidade para a qual o servidor se desloca, guardando relação com o custo de vida e
dificuldade de acesso de cada localidade. O pagamento desse adicional de localidade, contudo,
não se relaciona às indenizações de trabalho de campo, criadas pelo art. 16 da Lei n.
8.216/1991, tendo em vista que estas são destinadas a cobrir os custos que o servidor tem na
prestação de serviços efetuados fora de sua sede administrativa, mas dentro da mesma
localidade de sua lotação funcional. Por esse motivo, as alterações promovidas pelo Dec. n.
5.554/2005 no Dec. n. 1.656/1995, que não reajustaram o valor das diárias – o que implicaria
reajuste das indenizações de trabalho de campo criadas pelo art. 16 da Lei n. 8.216/1991
conforme o art. 15 da Lei n. 8.270/1991 –, mas apenas modificaram o rol das localidades para
as quais o deslocamento do servidor importaria a percepção de adicional de localidade, não
implicam reajuste das indenizações de trabalho de campo criadas pelo art. 16 da Lei n.
8.216/1991. AgRg no REsp 1.283.707-PB, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
18/12/2012.
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DIREITO ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO
NÃO GOZADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA O FIM DE
ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARREIRA INSTITUÍDO PELA LEI N.
11.091/2005. O período de licença-prêmio não gozada deve ser computado como de efetivo
exercício para o fim de enquadramento no Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação no âmbito das Instituições Federais de Ensino – instituído pela
Lei n. 11.091/2005 – se, na época da aposentadoria do servidor, vigia o art. 102, VIII, “e”, da
Lei n. 8.112⁄1990 em sua redação original, que considerava a licença-prêmio como de efetivo
exercício. Com efeito, se a licença-prêmio não gozada foi computada para o fim de
aposentadoria como tempo efetivo de serviço, não pode, posteriormente, ser desconsiderada
para efeito do enquadramento previsto na Lei n. 11.091/2005. É o que se infere dos termos da
Súmula 359 do STF, segundo a qual, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da
inatividade serão regulados pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil
reuniram os requisitos necessários para tanto. Ressalte-se que, embora o referido enunciado
trate da norma aplicável para a concessão do benefício, também pode ser aplicado, mutatis
mutandis, à hipótese de enquadramento em plano de carreira. REsp 1.336.566-RS, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 7/2/2013.

SALA DE NOTÍCIAS

DATA

17/04/2013

DATA

SEXTA TURMA MANTÉM DECISÃO QUE DIVIDIU PENSÃO POR MORTE ENTRE
EX-COMPANHEIRAS SIMULTÂNEAS

16/04/2013

ADMITIDAS RECLAMAÇÕES SOBRE CONVERSÃO DE SALÁRIO EM URV

18/04/2013

BIOMÉDICO NÃO PODE ASSUMIR VAGA EM CONCURSO NO CARGO DE
BIÓLOGO, CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL

19/04/2013

