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ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

EMENTA

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
27/05/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 65

PORTARIA Nº
202, DE 24 DE
MAIO DE 2013

Institui o Processo Integrado de Mobilidade da
carreira de Especialista em Politicas Públicas e
Gestão Governamental – EPPGG.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
29/05/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 110

PORTARIA
INTERMINISTERIAL Nº- 195, DE
28 DE MAIO DE
2013

Autoriza a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA a
contratar, nos termos do Anexo a esta Portaria,
trezentos e trinta e seis (336) profissionais, por tempo
determinado, para atender necessidade temporária de
excepcional interesse público, na forma da alínea "i"
do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
29/05/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 111

Autorizar a realização de concurso público para o
PORTARIA Nº- provimento de 11 (onze) cargos de nível superior e
intermediário do Quadro de Pessoal da Fundação
196, DE 28 DE Cultural Palmares - FCP do Plano Especial de Cargos
MAIO DE 2013. do Ministério da Cultura - PECCultura, conforme
discriminado no anexo a essa Portaria.

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

EMENTA

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
007/2013/CGADE/
DEDDI/SEGEP/MP

Pagamento de gratificação de desempenho a
servidor cedido para ocupar DAS 4, 5 ou 6.
- Gratificação de Desempenho de Atividade de
Especialista Ambiental (GDAEM).

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA Nº
255/2013/CGNOR/D
ENOP/SEGEP/MP

Contagem do tempo de licença por motivo de
doença em pessoa da família.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
PLANEJAMENTO COMEMORA O 1º ANO DE VIGÊNCIA DA LAI
INTRANET
27/5/2013

A Lei de Acesso à Informação completa neste mês um ano de vigência e para
comemorar os esforços empreendidos para atender aproximadamente 2 mil pedidos,
o Ministério do Planejamento convida seus servidores para o evento que será
realizado nesta terça-feira (28), no subsolo do Bloco K, das 9h30 às 12h.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
INFORMATIVO STF N º 7 0 5
ASCENSÃO FUNCIONAL E EFEITOS DE JULGAMENTO DE ADI A promoção de
servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a
determinação prevista no art. 37, II, da CF, no sentido de que os cargos públicos devem ser
providos por concurso. Ao reafirmar essa orientação, a 2ª Turma negou provimento a agravo
regimental. Na espécie, sustentava-se que a situação da agravante não estaria alcançada pela
decisão proferida, com efeitos ex nunc, no julgamento da ADI 837/DF (DJU de 25.6.99) — na
qual suspensos dispositivos da Lei 8.112/90 que previam provimento derivado de cargos
públicos. Ressaltou-se que, ao contrário do alegado, a eficácia ex nunc se dera no julgamento
da medida cautelar da referida ação direta de inconstitucionalidade e, no julgamento de mérito,
os efeitos teriam sido ex tunc. Observou-se que, em algumas oportunidades e com parcimônia,
apesar de declarar a inconstitucionalidade em abstrato de certo diploma legal, em observância
aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, o STF manteria hígidas situações jurídicas
concretas constituídas sob a égide da norma inconstitucional. Frisou-se que a agravante não
buscava estabilizar determinada conjuntura jurídica concreta, porém, constituir uma nova
situação funcional. Pontuou-se que essa pretensão modificativa, e não conservativa, não
encontraria amparo na Constituição.
RE 602264 AgR/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 7.5.2013. (RE-602264)
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DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL À
REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE EMPREGADO DE
EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. O servidor público federal tem direito de ser removido a
pedido, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar o seu cônjuge
empregado de empresa pública federal que foi deslocado para outra localidade no interesse da
Administração. O art. 36, parágrafo único, III, “a”, da Lei 8.112/1990 confere o direito ao
servidor público federal de ser removido para acompanhar o seu cônjuge "servidor público civil
ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios" que foi deslocado no interesse da Administração. A jurisprudência do STJ vem
atribuindo uma interpretação ampliativa ao conceito de servidor público para alcançar não
apenas os que se vinculam à Administração Direta, mas também os que exercem suas
atividades nas entidades da Administração Indireta. Desse modo, o disposto no referido
dispositivo legal deve ser interpretado de forma a possibilitar o reconhecimento do direto de
remoção também ao servidor público que pretende acompanhar seu cônjuge empregado de
empresa pública federal, até mesmo porquanto a CF, em seu art. 226, consagra o princípio da
proteção à família, bem maior que deve ser protegido pelo Poder Público, mormente quando
este figura como empregador. MS 14.195-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
13/3/2013.

DATA
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DIREITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NOS CASOS DE PENSÃO POR MORTE DE
SERVIDOR PÚBLICO. É possível a execução provisória contra a Fazenda Pública nos casos
de instituição de pensão por morte de servidor público. Isso porque a referida situação não está
inserida nas vedações do art. 2º-B da Lei 9.494/1997, cuja interpretação deve ser restritiva. Com
efeito, embora acarrete, por via reflexa, a liberação de recursos públicos, não se trata de
concessão de aumento ou extensão de vantagem. Precedentes citados: AgRg no Ag 1.364.594SP, Primeira Turma, DJe 27/5/2011, e AgRg no Ag 1.168.784-ES, Quinta Turma, DJe
9/8/2010. AgRg no AREsp 230.482-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 7/3/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL QUE PRESTE O SEU SERVIÇO EM HORÁRIO
NOTURNO SOB O REGIME DE PLANTÃO. O adicional noturno previsto no art. 75 da Lei
8.112/1990 será devido ao servidor público federal que preste o seu serviço em horário
compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, ainda que o serviço seja
prestado em regime de plantão. Inicialmente, por determinação expressa do art. 39, § 3º, da CF,
aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no inciso IX do art. 7º da CF,
que impõe, como direito básico dos trabalhadores urbanos e rurais, a “remuneração do trabalho
noturno superior à do diurno”. Nesse contexto, com a finalidade de possibilitar a busca pelo
significado mais adequado para a norma constante do referido inciso IX, deve-se lançar mão de
quatro princípios de hermenêutica constitucional. Primeiro, tendo em conta o princípio da
unidade da constituição — pelo qual as normas constitucionais devem ser interpretadas em seu
contexto, e não isoladamente, de modo a evitar as antinomias aparentes —, deve-se considerar o
fato de que o direito social referente à superioridade da remuneração do trabalho noturno
encontra amparo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização
do trabalho, que exigem uma interpretação não restritiva da norma em questão, de modo que se
possa promover uma compensação (nesses casos, financeira) ao trabalhador pelos desgastes
sofridos em razão da jornada noturna de trabalho. Isso porque o trabalho noturno é mais penoso,
mais desgastante, do que o diurno e, além disso, impõe ao trabalhador o sacrifício de ter que
abdicar, muitas vezes, da vida social, do convívio com a família e com os amigos. Segundo, em
consideração ao princípio da interpretação conforme a constituição — que obriga o intérprete a
buscar o sentido e o alcance da norma dentro da própria Constituição, sobretudo nos seus
princípios e valores estruturantes —, deve-se interpretar a norma constante do art. 7º, IX, da CF
de modo a promover, em qualquer circunstância, a compensação financeira pelo trabalho
noturno, uma vez que essa norma não pode ser interpretada de modo a infringir os princípios
constitucionais que a sustentam (como foi dito, os princípios da dignidade da pessoa humana e
da valorização do trabalho). Terceiro, não se pode conferir aplicabilidade restrita à norma em
análise, de modo a amesquinhar, ou reduzir significativamente, seu campo de aplicação. Pelo
contrário, ela deve ser interpretada de modo extensivo, apto a permitir a maior amplitude
normativa possível, tendo em vista o princípio da máxima efetividade da norma constitucional
— segundo o qual, na interpretação das normas constitucionais, deve-se atribuir-lhes o sentido
que lhes empreste maior eficácia.

28/05/2013
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Quarto, a norma consignada no referido inciso IX não deve ser interpretada de maneira casuísta
ou de modo a afastar sua aplicação a casos específicos não previstos pela Constituição, tendo
em conta o princípio do efeito integrador — para o qual, na interpretação constitucional, devese dar prioridade à exegese que favoreça a integração social e possibilite o reforço da unidade
política. Sendo assim, interpretando o disposto no inciso IX do art. 7º da CF, deve-se
determinar o pagamento do adicional noturno sem qualquer restrição ao servidor público
federal que preste o seu serviço em horário noturno. Aplica-se aqui, ademais, a regra básica de
hermenêutica segundo a qual não cabe ao intérprete restringir na hipótese em que a lei não
restringiu, sobretudo quando a norma interpretada é de estatura constitucional e consagra um
direito social dos trabalhadores. Ademais, a norma constitucional em apreço é de eficácia plena,
portanto de vigência imediata. Além de todas essas considerações, também não se pode conferir
interpretação restritiva ao art. 75 da Lei 8.112/1990 — que regulamentou, no plano do serviço
público civil federal, o art. 7º, IX, da CF —, uma vez que a norma extraída do art. 75 do
Estatuto dos Servidores Públicos da União decorre diretamente da norma constitucional
constante do mencionado inciso IX. De mais a mais, quanto ao fato de o trabalhador
subordinar-se ao regime de plantão, não haverá alteração desse panorama em relação a ele, pelo
menos não completamente, porquanto o plantonista se submete aos mesmos desgastes sofridos
pelos demais trabalhadores noturnos nos dias em que dobra a jornada. Ele é obrigado a trocar o
dia pela noite, bem como também se vê privado de vivenciar uma dia a dia normal, já que a
vida dos homens urbanos rege-se pelo horário comercial das empresas. Nesse contexto, é
necessário ressaltar que não há por que recusar, nesses casos, eficácia e aplicabilidade ao
enunciado da Súmula 213 do STF: "É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o
empregado ao regime de revezamento". Isso porque, embora a referida súmula tenha sido
editada ainda sob o império da Constituição de 1946, permanece válida a interpretação nela
consagrada, uma vez que não houve alteração semântica do texto constitucional quanto ao
adicional noturno — visto que o art. 157, III, daquela Constituição determinava “salário do
trabalho noturno superior ao do diurno”. Por fim, além de tudo que já foi mencionado, o TST,
ao examinar o art. 73 da CLT (que regulamenta o adicional noturno para os trabalhadores da
iniciativa privada) tem decidido que esse adicional é perfeitamente compatível com o regime de
plantões. REsp 1.292.335-RO, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 9/4/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. ALCANCE DO REAJUSTE DE 31,87% CONCEDIDO
PELAS LEIS 8.622⁄1993 E 8.627/1993. Os demais servidores públicos não fazem jus à
diferença entre o reajuste de 31,87% concedido aos oficiais-generais do Exército pelas Leis
8.622/1993 e 8.627/1993, e o reajuste de 28,86%, deferido a todo o funcionalismo público. Isso
porque o reajuste concedido aos oficiais-generais não caracteriza revisão geral apta a ser
estendida a todos servidores. Precedente citado: EREsp 550.687-PE, Terceira Seção, DJ
31/5/2004. AgRg no REsp 1.342.593-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
21/3/2013.

DATA

28/05/2013
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DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DO
GOVERNADOR DE ESTADO PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA
EM MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE BUSQUE A ATRIBUIÇÃO DE
PONTUAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. O Governador do Estado é parte ilegítima para
figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual o impetrante busque a
atribuição da pontuação referente à questão de concurso público realizado para o provimento de
cargos do quadro de pessoal da respectiva unidade federativa. A autoridade coatora, para
impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e
específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta
ilegalidade, conforme se extrai do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009. Na hipótese em análise,
constatada a não atribuição de pontuação após a anulação de questão, a autoridade competente
para proceder à reclassificação dos impetrantes seria a banca examinadora responsável pelo
certame, que é a executora direta do ato impugnado. O Governador do Estado teria competência
para nomear e dar posse aos candidatos, mas não para corrigir a ilegalidade apontada. AgRg no
RMS 37.924-GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 9/4/2013.

SALA DE NOTÍCIAS

DATA

28/05/2013

DATA

MILITAR PARAPLÉGICO POR ACIDENTE EM TIRO DE GUERRA TEM
INDENIZAÇÃO AUMENTADA PARA R$ 200 MIL

31/05/2013

RESTRIÇÃO DE IDADE DEVE SER APLICADA COM RAZOABILIDADE NO
INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA PM

31/05/2013

