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MINISTÉRIO DO
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ORÇAMENTO E
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PODER
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PODER
LEGISLATIVO

ATO

EMENTA

DOU, DE
03/06/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 116

PORTARIA Nº
201, DE 31 DE
MAIO DE 2013

Autoriza a realização de concurso público para o
provimento de sessenta e nove (69) cargos de
nível superior do Quadro de Pessoal da Agência
Nacional do Cinema - ANCINE, conforme
discriminado no anexo a esta Portaria.

DOU, DE
06/06/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 3

LEI Nº 12.818, DE
5 DE JUNHO DE
2013

Dispõe sobre a criação da Universidade Federal
do Sul da Bahia - UFESBA, e dá outras
providências.

DOU, DE
06/06/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 4

Altera as Leis nºs 8.691, de 28 de julho de 1993,
11.539, de 8 de novembro de 2007; cria cargos do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de
2006, da Carreira de Analista de Infraestrutura,
de que trata a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de
2007, do Plano de Carreiras para a área de
LEI Nº 12.823, DE Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691,
5 DE JUNHO DE de 28 de julho de 1993, da Carreira da
2013
Previdência, da Saúde e do Trabalho, dos Planos
de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia e do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de
2006, dos cargos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, de que trata a Lei nº 10.871, de 20
de maio de 2004; e dá outras providências.
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DOU, DE
06/06/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 5

LEI Nº 12.824, DE
5 DE JUNHO DE
2013

Dispõe sobre a criação da Universidade Federal
do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA, por
desmembramento da Universidade Federal do
Pará - UFPA, e dá outras providências.

PODER
LEGISLATIVO

DOU, DE
06/06/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 5

LEI Nº 12.825, DE
5 DE JUNHO DE
2013

Dispõe sobre a criação da Universidade Federal
do Oeste da Bahia - UFOB, por
desmembramento da Universidade Federal da
Bahia - UFBA, e dá outras providências.

PODER
LEGISLATIVO

DOU, DE
06/06/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 6

LEI Nº 12.826, DE
5 DE JUNHO DE
2013

Dispõe sobre a criação da Universidade Federal
do Cariri - UFCA, por desmembramento da
Universidade Federal do Ceará - UFC, e dá
outras providências.
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CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
257/2013/
CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Manutenção da Gratificação de Desempenho
de Atividade de Regulação - GDAR em caso
de exercício provisório em outra Agência
Reguladora.

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
258/2013/
CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Recurso Administrativo. Conversão
licença-prêmio em pecúnia.

de

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
262/2013/
CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Consulta
acerca
da
acumulação de férias.

da

CONLEGIS

NOTA
INFORMATIVA
270/2013/
CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Renúncia à ajuda de custo nas remoções exoffício. Possibilidade.

legalidade

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

COMEÇAM NA PRÓXIMA SEGUNDA INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO
PARA ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS
INTRANET
07/06/2013

Começam na próxima segunda-feira, 10, e vão até 23 de junho, as inscrições do
concurso público para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental –
EPPGG, autorizado por meio da Portaria MP nº 18, de 31 de março deste ano. A taxa
de inscrição é de R$ 130,00. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 13.402,37.
A LEI 12.823 CRIA NOVOS CARGOS NO PODER EXECUTIVO

INTRANET
06/06/2013

Os cargos criados na Lei 12.823 fazem parte da missão estratégica do governo federal
de melhorar a gestão de recursos. A criação dos 7.098 cargos, que serão preenchidos
por meio de concurso público, tem como objetivo atender prioridades do país, como a
recomposição da força de trabalho, a substituição de terceirizados e a reestruturação
de carreiras.
PUBLICADO EDITAL PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIOS NO PLANEJAMENTO

INTRANET
03/06/2013

DE

70

SERVIDORES

Foi publicado no Diário Oficial da União, na última sexta-feira (31), o Edital nº 1 –
MP, do processo seletivo do Ministério do Planejamento para contratação de 70
servidores temporários de nível superior.
Dos selecionados, 60 profissionais serão contratados para desenvolver atividades
técnicas de complexidade gerencial do projeto SIGEPE.gov – o sistema de gestão de
pessoal, que irá substituir o atual SIAPE – e do Novo SIORG – portal que funciona
como fonte de informações da estrutura organizacional dos órgãos do Poder
Executivo.
PORTARIA AUTORIZA CONCURSO PARA 69 CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
NA ANCINE

INTRANET
03/06/2013

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou hoje a realização de
concurso para provimento de 69 cargos de nível superior no quadro de pessoal da
Agência Nacional do Cinema - ANCINE.
Segundo a Portaria nº 201, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União,
o concurso selecionará 41 candidatos para o cargo de Especialista em Regulação da
Atividade Cinematográfica e Audiovisual, com remuneração inicial de R$10.019; e
28 para o cargo de Analista Administrativo, com remuneração inicial de R$ 9.263.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

INFORMATIVO STF N 0 706
SERVIDORES ADMITIDOS SEM CONCURSO: SERVIÇOS ESSENCIAIS E
MODULAÇÃO DE EFEITOS Por ofensa ao art. 37, II, da CF, o Plenário julgou
procedente pedido formulado em ação direta ajuizada contra a EC 38/2005, do Estado do
Acre, que efetivara todos os servidores públicos admitidos, naquele ente federado, sem
concurso público até 31.12.94. Asseverou-se que a investidura em cargo ou emprego público
dependeria da prévia aprovação em concurso público desde a promulgação da CF/88, e não
a partir de qualquer outro marco fundado em lei estadual. Salientou-se que a situação
daqueles que tivessem ingressado no serviço público antes da CF/88 deveria observar o
disposto no art. 19 do ADCT, se cabível. O Min. Marco Aurélio registrou competir à
Advocacia-Geral da União, exclusivamente, defender o ato adversado em sede de controle
concentrado de constitucionalidade. Em seguida, o Min. Dias Toffoli, relator, acompanhado
pelos Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes e Celso de Mello, votou no sentido de dar efeitos prospectivos à decisão, de modo
que somente produzisse seus efeitos a partir de doze meses contados da data da publicação
da ata de julgamento. Ponderou que se trataria de mais de onze mil servidores, que atuariam
em diversas áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Assim, impenderia
fornecer tempo hábil à realização de concurso público, nomeação e posse de novos
profissionais, para que a população não fosse prejudicada. Anotou, ainda, que o lapso de
doze meses proposto teria fundamento em dois precedentes do STF a versar matéria
semelhante, num deles fixado período idêntico (ADI 4125/TO, DJe de 15.2.2011); no outro,
de apenas seis meses (ADI 3819/MG, DJe de 28.3.2008). Por sua vez, o Min. Joaquim
Barbosa, Presidente, não modulou os efeitos da decisão. Asseverou que entendimento
contrário incentivaria o descumprimento da Constituição. Após, deliberou-se suspender o
julgamento para que fossem colhidos os votos dos demais Ministros.
ADI 3609/AC, rel. Min. Dias Toffoli, 15 e 16.5.2013. (ADI-3609)
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INFORMATIVO STF N 0 706 - (Continuação)
CONCURSO PÚBLICO E SEGUNDA CHAMADA EM TESTE DE APTIDÃO
FÍSICA – 1 Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda
chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de
caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. Com base nessa
orientação, o Plenário, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário. No caso, o
recorrido não se submetera ao teste de aptidão física na data designada pelo edital do
concurso, pois se encontraria temporariamente incapacitado em virtude de doença —
epicondilite gotosa no cotovelo esquerdo — comprovada por atestado médico. O tribunal de
origem, com fundamento no princípio da isonomia, afastara norma, também prevista em
edital, que regulamentaria aplicação de prova de capacidade física em processo seletivo
instituído pela Academia Nacional de Polícia [“os casos de alterações orgânicas (estados
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, etc.) que impossibilitem o candidato de
submeter-se aos testes ou diminuam sua capacidade física e/ou orgânica não serão aceitos
para fins de tratamento diferenciado por parte da Administração”]. Primeiramente,
rememorou-se precedentes no sentido de que a remarcação de teste de aptidão física para
data diversa daquela prevista em edital de certame, em virtude da ocorrência de caso fortuito
que comprometesse a saúde de candidato, devidamente comprovado por atestado médico,
não afrontaria o princípio da isonomia (RE 179500/RS, DJU de 15.10.99; AI 825545
AgR/PE, DJe 6.5.2011 e RE 584444/DF, DJe de 26.3.2010). RE 630733/DF, rel. Min.
Gilmar Mendes, 15.5.2013. (RE-630733)
CONCURSO PÚBLICO E SEGUNDA CHAMADA EM TESTE DE APTIDÃO
FÍSICA – 2 Ressaltou-se que a discussão não se restringiria à eventual violação do
princípio da isonomia pela mera remarcação de teste de aptidão física. Afirmou-se que,
embora esta Corte tivesse considerado legítima a possibilidade de se remarcar teste físico em
razão de casos fortuitos, a existência de previsão editalícia que prescrevesse que alterações
corriqueiras de saúde não seriam aptas a ensejar a remarcação de teste físico não ofenderia o
princípio da isonomia. Esse princípio implicaria tratamento desigual àqueles que se
encontrassem em situação de desigualdade. Deste modo, aplicável em hipótese na qual
verificado de forma clara que a atuação estatal tivesse beneficiado determinado indivíduo
em detrimento de outro nas mesmas condições. Asseverou-se, portanto, que, em essência, o
princípio da isonomia não possibilitaria, de plano, a realização de segunda chamada em
etapa de concurso público decorrente de situações individuais e pessoais de cada candidato,
especialmente, quando o edital estabelecesse tratamento isonômico a todos os candidatos
que, em presumida posição de igualdade dentro da mesma relação jurídica, seriam tratados
de forma igualitária. RE 630733/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 15.5.2013. (RE-630733)
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DATA

CONCURSO PÚBLICO E SEGUNDA CHAMADA EM TESTE DE APTIDÃO
FÍSICA – 3 Aduziu-se que o concurso público permitiria não apenas a escolha dos
candidatos mais bem qualificados, mas também que o processo de seleção fosse realizado
com transparência, impessoalidade, igualdade e com o menor custo para os cofres públicos.
Dessa maneira, não seria razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar
determinados candidatos que se encontrassem impossibilitados de realizar alguma das etapas
do certame por motivos exclusivamente individuais. Consignou-se que, ao se permitir a
remarcação do teste de aptidão física nessas circunstâncias, possibilitar-se-ia o adiamento,
sem limites, de qualquer etapa do certame, pois o candidato talvez não se encontrasse em
plenas condições para realização da prova, o que causaria tumulto e dispêndio desnecessário
para a Administração. Aludiu-se que não seria razoável que a Administração ficasse à mercê
de situações adversas para colocar fim ao certame, de modo a deixar os concursos em aberto
por prazo indeterminado. RE 630733/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 15.5.2013. (RE630733)
CONCURSO PÚBLICO E SEGUNDA CHAMADA EM TESTE DE APTIDÃO
FÍSICA – 4 Assinalou-se que, na espécie, entretanto, o recorrido realizara a prova de
aptidão física de segunda chamada em razão de liminar concedida pelo Poder Judiciário, em
2002, confirmada por sentença e por acórdão de tribunal regional, tendo sido empossado há
quase dez anos. Sublinhou-se que, em casos como este, em que se alteraria jurisprudência
longamente adotada, seria sensato considerar a necessidade de se modular os efeitos da
decisão com base em razões de segurança jurídica. Essa seria a praxe nesta Corte para as
hipóteses de modificação sensível de jurisprudência. Destacou-se que não se trataria de
declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato, a qual poderia suscitar a
modulação dos efeitos da decisão mediante a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99. Tratar-seia de substancial mudança de jurisprudência, decorrente de nova interpretação do texto
constitucional, a impor ao STF, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de
proceder a ponderação das consequências e o devido ajuste do resultado, para adotar a
técnica de decisão que pudesse melhor traduzir a mutação constitucional operada. Registrouse que a situação em apreço não diria respeito a referendo à teoria do fato consumado, tal
como pedido pelo recorrido, mas de garantir a segurança jurídica também nos casos de
sensível mudança jurisprudencial. Por fim, conquanto o recurso tivesse sido interposto antes
da sistemática da repercussão geral, atribuiu-se-lhe os efeitos dela decorrentes e assegurouse a validade das provas de segunda chamada ocorridas até a data de conclusão do presente
julgamento. RE 630733/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 15.5.2013. (RE-630733)
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CONCURSO PÚBLICO E SEGUNDA CHAMADA EM TESTE DE APTIDÃO
FÍSICA – 5 Vencido o Min. Marco Aurélio, que também negava provimento ao recurso,
mas com fundamentação diversa. Anotava que a pretensão do recorrido teria sido agasalhada
pelo tribunal regional em observância aos princípios da acessibilidade aos cargos públicos,
isonomia e razoabilidade, e seria socialmente aceitável. Explanava que em situações
excepcionais, desde que demonstrada a justa causa, seria possível colocar em segundo plano
o edital. Reputava que, considerada a aplicação da lei no tempo — haja vista que o interesse
em recorrer surgira em 3.11.2003, antes, portanto, da introdução do instituto da repercussão
geral pela EC 45/2004 — não se poderia emprestar a este julgamento as consequências
próprias da admissibilidade da repercussão geral, a irradiar-se a ponto de ficarem os
tribunais do país autorizados a declarar prejuízo de outros recursos. RE 630733/DF, rel.
Min. Gilmar Mendes, 15.5.2013. (RE-630733)

SALA DE NOTÍCIAS
MANTIDA DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO ACUSADO DE COBRAR
PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO
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