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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

EMENTA

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
13/05/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão da
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da
DECRETO Nº
Presidência da República, altera o Decreto no
8.001, DE 10
7.096, de 4 de fevereiro de 2010, que aprova a
DE MAIO DE
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
MAIO DE 2013
dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, e dá outras
providências.

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
15/05/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

MEDIDA
PROVISÓRIA
Nº 614, DE 14
DE MAIO DE
2013

DOU, DE
16/05/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

Autoriza a prorrogação de contratos por tempo
determinado no âmbito do Centro Gestor e
LEI Nº 12.809, Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia
DE 15 DE
- CENSIPAM e do Fundo Nacional de
MAIO DE
Desenvolvimento da Educação - FNDE; altera as
MAIO DE 2013 Leis nºs 12.337, de 12 de novembro de 2010, e
10.480, de 2 de julho de 2002; revoga dispositivo
da Lei nº 12.469, de 26 de agosto de 2011; e dá
outras providências.

PODER
LEGISLATIVO

Altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012,
que dispõe sobre a estruturação do Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal; altera a
Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; e dá outras
providências.

Continuação

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

EMENTA

PODER
LEGISLATIVO

DOU, DE
17/05/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

LEI Nº 12.812,
DE 16 DE
MAIO DE
MAIO DE 2013

Acrescenta o art. 391-A à Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1o de maio de 1943, para dispor sobre a
estabilidade provisória da gestante, prevista na
alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

DOU, DE
17/05/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício
de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e
LEI Nº 12.813,
impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou
DE 16 DE
emprego; e revoga dispositivos da Lei no 9.986, de
MAIO DE
18 de julho de 2000, e das Medidas Provisórias nos
MAIO DE 2013
2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e 2.225-45, de 4
de setembro de 2001.

PODER
LEGISLATIVO

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

PUBLICA
ÇÃO

ATO

EMENTA

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
193/CGNOR/DENOP/SEGEPMP

Pagamento de auxílio-transporte nos
deslocamentos ocorridos apenas nos finais de
semana ao servidor que possua mais de uma
residência.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
194/
CGNOR/DENOP/SEGEP-MP

Licença para desempenho de mandato
classista e adicional de insalubridade.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
195/
CGNOR/DENOP/SEGEP-MP

Pagamento retroativo da Gratificação por
Atividades com Raios-X ou substâncias
radioativas.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
196/
CGNOR/DENOP/SEGEP-MP

Aplicabilidade da Lei n.º 9.784, de 1999 em
processos de aposentadorias e pensões.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
205/
CGNOR/DENOP/SEGEP-MP

Afastamento de servidor ocupante de cargo
em comissão para participar de competição
desportiva nacional.

ÓRGÃO

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
SEGEP CONHECE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS DE UNIVERSIDADE
PARAENSE
INTRANET
13/5/2013

Representantes de quatro órgãos federais, entre eles a Secretaria de Gestão Pública do
Ministério do Planejamento (Segep/MP), realizaram visita técnica à Universidade
Federal do Pará (UFPA), para conhecer em detalhes os resultados do projeto de
Mapeamento de Competências, executado em primeira etapa na área administrativa
da universidade paraense.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

INFORMATIVO STF N º 7 0 3
APOSENTADORIA
COM
“GRATIFICAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA”
E
INCIDÊNCIA DE PARCELA DA GAJ – 4 Em conclusão, a 1ª Turma, por maioria,
negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, em que se requeria a
manutenção de cálculo de benefício previdenciário com o restabelecimento da Gratificação
de Atividade Judiciária - GAJ, suprimida, pelo art. 8º, § 2º da Lei 10.475/2002, da
remuneração de servidores retribuídos por função comissionada e por cargo em comissão —
v. Informativo 637. De início, reconheceu-se a ilegitimidade do Presidente do TRF da 1ª
Região para figurar como autoridade coatora, por ser mero executor de pronunciamento de
observância obrigatória emanado do Conselho da Justiça Federal - CJF. Aduziu-se que a
parcela remuneratória vindicada no mandamus fora instituída, pela Lei 7.757/89, com a
denominação de “Gratificação Extraordinária”. Posteriormente, com a Lei 9.421/96, a
referida parcela passara a ser designada “Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ”. Esta
Lei fora editada com o fim de criar as carreiras dos servidores do Poder Judiciário, bem
como de fixar os respectivos valores de remuneração. Nessa perspectiva, com objetivo de
implementação das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e do Distrito
Federal e dos Territórios, instaurara-se processo administrativo nesta Suprema Corte, no
qual se decidira pela transformação de cargos por área de atividade e pelo enquadramento
dos servidores efetivos nas carreiras de analista judiciário, técnico judiciário ou auxiliar
judiciário, respeitadas, entre outras, as definições de nível de escolaridade exigido
anteriormente.
RMS 26612/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli,
23.4.2013. (RMS-26612)

DATA

22 a 26
de
Abril/2013

INFORMATIVO STF N º 7 0 3
(Continuação)

APOSENTADORIA
COM
“GRATIFICAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA”
E
INCIDÊNCIA DE PARCELA DA GAJ – 5 No tocante a aposentados e pensionistas
relacionados com o cargo efetivo de Chefe de Secretaria, observara-se, no aludido processo
administrativo, que o cargo efetivo não mais subsistiria quando da edição da Lei 9.421/96, o
que impossibilitaria análise quanto à sua transformação para a nova carreira de servidores
efetivos. Em respeito, entretanto, à correspondência de atribuições antes exercidas pelos
servidores ocupantes do cargo efetivo de Chefe de Secretaria e aquelas previstas para o
cargo de provimento em comissão de Diretor de Secretaria, resguardara-se o pagamento do
benefício previdenciário de acordo com o cargo em comissão equivalente. Explicitou-se que
a função comissionada correspondente ao extinto cargo efetivo de Chefe de Secretaria
corresponderia à FC-09, na época da edição da Lei 9.421/96. Apontou-se que teria sido
assegurado, com a edição dessa Lei, aos aposentados e pensionistas relacionados com o
extinto cargo efetivo de Chefe de Secretaria, tratamento favorável, se comparado aos demais
cargos efetivos de provimento isolado na ordem jurídica anterior ainda subsistentes.
Consignou-se que não se poderia invocar a garantia do direito de paridade entre servidores
ativos e inativos no regime de previdência dos servidores públicos, previsto no § 4º do art.
40 da CF/88, em sua redação original, uma vez que, ao tempo da edição da Lei 9.421/96,
não haveria servidores ativos no exercício do cargo efetivo de Chefe de Secretaria.
Assinalou-se que a Lei 9.421/96 não teria se limitado a reajustar a GAJ, mas também o valor
das funções comissionadas em respeito à correspondência de atribuições disciplinada na Lei
6.026/74. Por fim, sublinhou-se que não houvera decréscimo do total da remuneração paga.
Ao contrário, os aposentados e os pensionistas relacionados com o extinto cargo efetivo de
Chefe de Secretaria experimentaram elevação dos proventos pagos em seu benefício.
Vencido o Min. Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso.
RMS 26612/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli,
23.4.2013. (RMS-26612)

NOTÍCIAS STF

DATA

22 a 26
de
Abril/2013

DATA

PLENÁRIO NEGA A CANDIDATO REMARCAÇÃO DE PROVA FÍSICA EM
15/05/2013
CONCURSO PÚBLICO
EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES DO ACRE SEM CONCURSO PÚBLICO É
15/05/2013
INCONSTITUCIONAL

IN FOR M ATIVO DE JUR IS PR UDÊ NCI A Nº 5 18

DATA

DIREITO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI N.
8.036/1990 NA HIPÓTESE DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO
DECLARADO NULO EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 37, § 2º, DA CF. Não é
devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho
temporário efetuado com a Administração Pública sob o regime de "contratação excepcional"
tenha sido declarado nulo em razão da falta de realização de concurso público. De acordo com
o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do
trabalhador cujo contrato de trabalho tenha sido declarado nulo devido à inobservância das
regras referentes ao concurso público previstas na CF. A questão disciplinada por esse artigo
diz respeito à necessidade de recolhimento do FGTS em favor do ex-servidor que teve sua
investidura em cargo ou emprego público anulada. O trabalhador admitido sob o regime de
contrato temporário, entretanto, não se submete a esse regramento. AgRg nos EDcl no AREsp
45.467-MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 5/3/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE MÉDICO
MILITAR COM O DE PROFESSOR DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. Caso
exista compatibilidade de horários, é possível a acumulação do cargo de médico militar com o
de professor de instituição pública de ensino. Com base na interpretação sistemática dos arts.
37, XVI, "c", 42, § 1°, e 142, § 3°, II, da CF, a jurisprudência do STJ admite a acumulação, por
militares, de dois cargos privativos de médico ou profissionais de saúde, desde que o servidor
não desempenhe funções típicas da atividade castrense. Nesse contexto, conclui-se que o fato
de o profissional de saúde integrar os quadros de instituição militar não configura, por si só,
impedimento à acumulação de cargos. No entanto, ela só será possível nas hipóteses previstas
no art. 37, XVI, da CF, entre as quais se encontra a autorização de acumulação de um cargo de
professor com outro técnico ou científico. Desse modo, deve-se considerar lícito, caso haja
compatibilidade de horários, o acúmulo remunerado de um cargo de médico e outro de
professor. Isso porque aquele possui natureza científica e sua ocupação pressupõe formação em
área especializada do conhecimento, dotada de método próprio, de modo a caracterizar um
cargo "técnico ou científico", na forma em que disposto na alínea “b” do inciso XVI do art. 37
da CF. Ademais, não parece razoável admitir a acumulação de um cargo de professor com
outro técnico ou científico por um lado e, por outro, eliminar desse universo o cargo de médico,
cuja natureza científica é indiscutível. RMS 39.157-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado
em 26/2/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE E
SEQUESTRO DE BENS ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE. É possível a decretação de indisponibilidade e sequestro de bens antes
mesmo do recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada a apurar a prática de
ato de improbidade administrativa. Precedentes citados: AgRg no AREsp 20.853-SP, Primeira
Turma, DJe 29/6/2012; REsp 1.078.640-ES, Primeira Turma, DJe 23/3/2010, e EDcl no Ag
1.179.873-PR, Segunda Turma, DJe 12/3/2010. AgRg no REsp 1.317.653-SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 7/3/2013.

15/05/2013

IN FOR M ATIVO DE JUR IS PR UDÊ NCI A Nº 5 18
(Continuação)

DATA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE E
SEQUESTRO DE BENS ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE. É possível a decretação de indisponibilidade e sequestro de bens antes
mesmo do recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada a apurar a prática de
ato de improbidade administrativa. Precedentes citados: AgRg no AREsp 20.853-SP, Primeira
Turma, DJe 29/6/2012; REsp 1.078.640-ES, Primeira Turma, DJe 23/3/2010, e EDcl no Ag
1.179.873-PR, Segunda Turma, DJe 12/3/2010. AgRg no REsp 1.317.653-SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 7/3/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA EM CONCURSO PÚBLICO DE
REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. No caso em que lei
estadual que regule a carreira de professor estabeleça, como requisito para a admissão no cargo,
apenas a apresentação de diploma em ensino superior, não é possível que o edital do respectivo
concurso exija do candidato diploma de pós-graduação. Nesse contexto, é ilegal a exigência
estabelecida no edital do concurso, pois impõe o preenchimento de requisito que não encontra
fundamento na legislação de regência. RMS 33.478-RO, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 21/3/2013.

SALA DE NOTÍCIAS

15/05/2013

DATA

MANTIDA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE POLICIAL RODOVIÁRIO
ACUSADO DE CONCUSSÃO

14/05/2013

STJ GARANTE NOMEAÇÃO DE CANDIDATA EM CARGO DE PRIMEIRATENENTE MÉDICA DA AERONÁUTICA

13/05/2013

MANTIDA DEMISSÃO DE SERVIDOR DO INSS POR IRREGULARIDADES NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA

13/05/2013

SEM PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ, PENSIONISTA DEVE RESTITUIR VANTAGEM
RECEBIDA INDEVIDAMENTE

13/05/2013

