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MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
5/07/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 78

PORTARIA Nº 240,
DE 4 DE JULHO
DE 2013

Autoriza a realização de concurso público
destinado ao provimento de trezentos (300)
cargos de Analista do Seguro Social do Quadro
de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.

DOU, DE
5/07/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 78

Autoriza a realização de concurso público para
setenta e cinco (75) cargos das Carreiras de
Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de
PORTARIA Nº 241, Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão,
DE 4 DE JULHO
Planejamento e Infraestrutura em Ciência e
DE 2013
Tecnologia, do Quadro de Pessoal do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI,
conforme discriminado no anexo a esta
Portaria.
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MINISTÉRIO DO
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ORÇAMENTO E
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MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

EMENTA

DOU, DE
5/07/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 78

Autoriza o Ministério da Educação a realizar
concurso público para o provimento de 40
(quarenta) cargos de Professor do Magistério
Superior da Carreira do Magistério Superior e
PORTARIA Nº 242,
15 (quinze) cargos de Técnico-Administrativos
DE 4 DE JULHO
em Educação do Plano de Carreira dos Cargos
DE 2013
Técnico-Administrativos
em
Educação
destinados ao Instituto Nacional de Educação
de Surdos - INES, conforme discriminado no
Anexo a esta Portaria.

DOU, DE
5/07/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 79

Aprova os critérios e os procedimentos para a
realização de avaliações de desempenho
PORTARIA Nº 244,
individual e institucional, com vistas ao alcance
DE 4 DE JULHO
das metas globais e das metas intermediárias e
DE 2013
os resultados pactuados do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.

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

ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

CONLEGIS

ATO

EMENTA

OFÍCIO-CIRCULAR Nº
06, DE O4 DE JULHO
DE 2013

Orienta os órgãos e entidades do Sistema de
Pessoal Civil - SIPEC quanto aos
procedimentos a serem adotados para a
concessão do afastamento de servidores e
empregados, para fins do recadastramento
biométrico
promovido
pela
Justiça
Eleitoral.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DA ANS
INTRANET
01/07/2013

Começaram nesta terça-feira 2, e vão até o dia 16, as inscrições para o processo
seletivo simplificado da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para
provimento de 200 cargos temporários de nível superior, autorizado por meio da
Portaria MP nº 140, de 25/04/2013. As informações estão contidas no Edital Nº 1,
publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira, 28, na Seção 3.
MTE LANÇA EDITAL COM 100 VAGAS PARA AUDITOR-FISCAL DO
TRABALHO

INTRANET

01/07/2013

Começam na próxima segunda-feira, 8, e vão até o dia 29, as inscrições para o
concurso público para o cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, autorizado pelo
Ministério do Planejamento, por meio da Portaria nº 30, de 08/02/2013. O valor da
taxa de inscrição é de R$ 130 e a remuneração inicial do cargo é de R$ 14.280.
Para seguir carreira é necessário possuir nível superior de graduação em qualquer
área. Todas as normas para a realização do concurso estão no Edital Nº 1, publicado
hoje no Diário Oficial da União.
INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DA ANS COMEÇAM AMANHÃ

INTRANET

01/07/2013

Começam nesta terça-feira 2, e vão até o dia 16, as inscrições para o processo seletivo
simplificado da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para provimento de
200 cargos temporários de nível superior, autorizado por meio da Portaria MP nº 140,
de 25/04/2013. As informações estão contidas no Edital Nº 1, publicado no Diário
Oficial da União de sexta-feira, 28, na Seção 3.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

I N F O R M A T I V O D E J U R I S P R U D Ê N C I A N0 521

DATA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DA VPE CRIADA PELA LEI 11.134/2005
AOS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. A vantagem pecuniária especial
(VPE) criada pela Lei 11.134/2005 e devida aos militares da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do atual Distrito Federal deve ser estendida aos inativos e pensionistas do
antigo Distrito Federal. Isso porque o art. 65, § 2º, da Lei 10.486/2002 assegurou aos militares
inativos e pensionistas integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
antigo DF as vantagens previstas para os policiais militares do atual DF. Percebe-se, assim, que
a Lei 10.486/2002 estabelece uma vinculação jurídica permanente entre os militares do antigo e
do atual DF, sendo todos igualmente remunerados pela União. A intenção do legislador, ao
estabelecer essa vinculação entre os servidores deste e do antigo DF, não foi outra senão a de
conferir as vantagens que porventura fossem criadas para os servidores deste distrito àqueles do
antigo, até por medida de efetiva justiça. Dessa forma, é desnecessária a menção expressa no
art. 1º da Lei 11.134/2005 de que a VPE também deve ser paga aos militares do antigo DF.
EREsp 1.121.981-RJ, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada
do TJ-PE), julgado em 8/5/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS
INDEPENDENTEMENTE DE CARGA HORÁRIA MÁXIMA CONSIDERADA EM
ACÓRDÃO DO TCU. Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação de dois
cargos públicos privativos de profissionais de saúde, ainda que a soma da carga horária
referente àqueles cargos ultrapasse o limite máximo de sessenta horas semanais considerado
pelo TCU na apreciação de caso análogo. De fato, o art. 37, XVI, da CF e o art. 118, § 2º, da
Lei 8.112/1990 somente condicionam a acumulação lícita de cargos à compatibilidade de
horários, não havendo qualquer dispositivo que estabeleça limite máximo, diário ou semanal, à
carga horária a ser cumprida. Dessa forma, não se pode negar o direito à acumulação com base
numa suposta incompatibilidade com decisão proferida pelo TCU (Acórdão 2.133⁄2005), a qual
não possui força normativa capaz de se sobrepor à garantia constitucional e legal. Ademais,
mostra-se desarrazoado negar o referido direito com fundamento em mera presunção de que a
realização de jornada de trabalho superior a sessenta horas semanais comprometeria a
qualidade do serviço a ser prestado. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.168.979-RJ, Sexta
Turma, DJe 14/12/2012; MS 15.663-DF, Primeira Seção, DJe 3/4/2012; e EDcl no REsp
1.195.791-RJ, Segunda Turma, DJe 28/6/2012. AgRg no AREsp 291.919-RJ, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, julgado em 18/4/2013.

26/06/2013

I N F O R M A T I V O D E J U R I S P R U D Ê N C I A N0 521
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DIREITO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DE PREVISÃO EDITALÍCIA QUE
POSSIBILITE A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS, CONFORME DISPONIBILIDADE
ORÇAMENTÁRIA, EM NÚMERO INFERIOR OU SUPERIOR ÀS VAGAS DE
CERTAME DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS.
Não tem direito líquido e certo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas
em processo seletivo especial destinado à contratação de servidores temporários na hipótese em
que o edital preveja a possibilidade de nomeação dos aprovados, conforme a disponibilidade
orçamentária existente, em número inferior ou superior ao das vagas colocadas em certame. As
regras a serem aplicadas no processo seletivo especial destinado à contratação de servidores
temporários devem ser as mesmas do concurso público para cargo efetivo. Todavia, conquanto
não se olvide o já decidido pelo STJ acerca do direito subjetivo que nasce para o candidato
aprovado em concurso público dentro do número de vagas, deve-se considerar que a situação
em análise traz circunstância peculiar — a existência de previsão no edital referente à
possibilidade de nomeação dos aprovados, conforme a disponibilidade orçamentária existente,
em número inferior ou superior ao das vagas colocadas em certame —, o que afasta o direito
líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados, ainda que dentro do número de vagas
previsto no edital. RMS 35.211-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
2/4/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. NOVA SISTEMÁTICA REMUNERATÓRIA
INSTITUÍDA PELA MP 43⁄2002 PARA OS PROCURADORES DA FAZENDA
NACIONAL. A remuneração dos procuradores da Fazenda Nacional, no período de 1º/3/2002
a 25/6/2002, deve ser realizada do seguinte modo: a) vencimento básico calculado na forma da
MP 43/2002; b) pró-labore em valor fixo; c) representação mensal sobre o novo vencimento
básico, nos percentuais do DL 2.371/1987; d) gratificação temporária conforme a Lei
9.028/1995; e e) VPNI, em caso de eventual redução na totalidade da remuneração. De acordo
com a jurisprudência consolidada do STJ, a Lei 10.549/2002, que resultou da conversão da MP
43/2002, implantou nova sistemática remuneratória para os procuradores da Fazenda Nacional.
A citada MP somente teve eficácia retroativa em relação ao novo vencimento básico, conforme
o art. 3º da Lei 10.549/2002, não se estendendo ao disposto nos arts. 4º e 5º, referentes ao prólabore e à representação mensal, que tiveram disposições modificadas somente a partir da
publicação da MP 43/2002, em 26/6/2002. Ressalte-se ainda que, na hipótese de decréscimo
remuneratório a partir de 26/6/2002, a diferença deverá ser paga a título de Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada, a ser reduzida à medida que for reajustado o valor dos
vencimentos, nos termos do art. 6º da MP 43/2002. Precedentes citados: AgRg no REsp
1.239.287-RS, Segunda Turma, DJe 5/12/2012; AgRg no AREsp 136.238-AL, Segunda Turma,
DJe 15/8/2012, e AgRg no REsp 877.486-RS, Sexta Turma, DJe 5/9/2012. AgRg no AREsp
272.247-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 2/4/2013.

26/06/2013
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DIREITO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR, DE PROVA EMPRESTADA VALIDAMENTE PRODUZIDA EM
PROCESSO CRIMINAL. É possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, de
prova emprestada validamente produzida em processo criminal, independentemente do trânsito
em julgado da sentença penal condenatória. Isso porque, em regra, o resultado da sentença
proferida no processo criminal não repercute na instância administrativa, tendo em vista a
independência existente entre as instâncias. Precedentes citados: MS 17.472-DF, Primeira
Seção, DJe 22/6/2012; e MS 15.787-DF, Primeira Seção, DJe 6/8/2012. RMS 33.628-PE,
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/4/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PREJUÍZO PARA O
RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar
não gera, por si só, qualquer nulidade no feito, desde que não haja prejuízo para o acusado. Isso
porque não se configura nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief). Precedentes citados:
MS 16.815-DF, Primeira Seção, DJe 18/4/2012; MS 15.810-DF, Primeira Seção, DJe
30/3/2012. RMS 33.628-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/4/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA GDPGPE
NO PERCENTUAL DE 80% AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS
ATÉ A DATA DA REGULAMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. Não é possível estender
o pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
(GDPGPE) no percentual de 80% do seu valor máximo — devido aos servidores ativos nos
moldes do art. 7º-A, § 7º, da Lei 11.357/2006 — aos servidores inativos e aos pensionistas até a
data da regulamentação da referida gratificação. Embora o § 7º do art. 7º-A da Lei 11.357/2006
(incluído pela Lei 11.784/2008) determine a percepção de um percentual fixo (80%) até que
seja regulamentada a GDPGPE (o que, inclusive, já ocorreu com a expedição do Dec.
7.133/2010) e até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e
institucional, consoante dicção do § 6º do mesmo artigo, a primeira avaliação de desempenho
gerará efeitos desde 1º/1/2009. Deve existir, inclusive, compensação das eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor aos servidores ativos a título de GDPGPE quando do resultado da
avaliação. Nesse contexto, é irrelevante a determinação do art. 10, § 6º, do Dec. 7.133/2010
relativamente à produção de efeitos financeiros a partir da publicação da portaria ministerial
que previr as metas globais referentes à avaliação de desempenho institucional. Não se trata,
portanto, de bonificação atribuída de forma linear a todo servidor; pelo contrário, trata-se de
gratificação devida em razão do efetivo exercício do cargo e variável conforme critérios de
avaliação da instituição e do servidor, que, ademais, não tem garantias do quanto lhe será
permitido levar para a inatividade. Dessa forma, conclui-se que foi atribuída à GDPGPE, desde
a sua implantação — uma vez que os efeitos da primeira avaliação de desempenho retroagirão
a 1º/1/2009 —, caráter de vantagem pessoal propter laborem, atrelada à consecução de
atividades específicas, na medida em que ela tem por base o desempenho específico e
individualizado de cada servidor, sendo o seu valor fixado conforme o resultado da aludida
avaliação de desempenho. Consequentemente, não há base legal para que se promova a
extensão, aos inativos e pensionistas, do percentual da gratificação devido aos servidores
ativos. REsp 1.368.150-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/4/2013.
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SALA DE NOTÍCIAS
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STJ FIXA EM 50% NÚMERO MÍNIMO DE SERVIDORES DO DNIT QUE DEVEM
01/07/2013
TRABALHAR DURANTE GREVE

O EQUILÍBRIO NECESSÁRIO NA LEI DE IMPROBIDADE

30/06/2013

