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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

DOU, DE
28/08/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 59

ATO

EMENTA

PORTARIA Nº 304,
DE 27 DE AGOSTO
DE 2013

Implanta a Política de Uso do Sistema de
Gestão
de
Processos
Administrativos
Disciplinares - CGU-PAD, no âmbito do
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, com objetivo de estabelecer regras e
orientações de uso do Sistema CGUPAD, no
gerenciamento das informações sobre os
processos administrativos de natureza
disciplinar instaurados no âmbito desta Pasta,
consoante o disposto na Portaria CGU nº
1.043, de 24 de julho de 2007, publicada no
Diário Oficial da União de 25 de julho de 2007.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

PLANEJAMENTO AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE 163 PROFISSIONAIS
TEMPORÁRIOS.
INTRANET

30/08/2013

O Diário Oficial da União desta quinta-feira (29) publicou a Portaria Interministerial
nº 305, que autoriza a realização de processo seletivo simplificado para a contratação,
por tempo determinado, de 163 profissionais de nível superior para o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN. A contratação se deve ao aumento
transitório do volume de trabalho referente ao Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e PAC Cidades Históricas.
GOVERNO FEDERAL APRESENTA EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO EM
GESTÃO PÚBLICA

INTRANET

28/08/2013

No próximo dia 3 de setembro, o Ministério do Planejamento (MP) inicia o ciclo de
eventos Gestão em Destaque, que irá abordar, mensalmente, experiências de sucesso
desenvolvidas pelo Governo Federal para a melhoria da gestão pública
A iniciativa permitirá conhecer e entender melhor o desenvolvimento de práticas que
têm impacto positivo e direto na vida dos cidadãos. O público-alvo é formado por
técnicos e gestores do governo; empresários; professores e estudantes universitários; e
colaboradores da sociedade civil.
GOVERNO APRESENTA PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA
2014

INTRANET

28/08/2013

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, entrega ao Congresso Nacional, às
10h30 dessa quinta-feira (29/08), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para
2014. O documento será entregue ao presidente do Senado, Renan Calheiros.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
Continuação

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ABRE INSCRIÇÕES PARA GESTÃO EM
DESTAQUE
INTRANET

27/08/2013

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do ciclo de eventos Gestão em
Destaque, iniciativa do Ministério do Planejamento. O tema Dados Abertos,
Transparência e Cidadania será apresentado na próxima terça-feira, 3 de setembro, no
auditório do edifício sede, bloco K, da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. As
vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever no site
gestaoemdestaque.gov.br.
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA LANÇA EDITAL PARA 69 VAGAS

INTRANET

26/08/2013

Foi publicado nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial da União, o edital de abertura
de concurso para Analista Administrativo e Especialista em Regulação da Atividade
Cinematográfica e Audiovisual da Agência Nacional do Cinema - Ancine, autorizado
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em maio deste ano (Portaria nº
201).

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

NOTÍCIAS STF
POSSIBILIDADE DE REESTRUTURAR QUADRO FUNCIONAL POR MEIO DA
JUNÇÃO DE CARGOS TEM REPERCUSSÃO GERAL

INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N 0 524
DIREITO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA INTERPRETAÇÃO CONFORME O INTERESSE PÚBLICO. É ilegal o ato
administrativo que determine a exclusão de candidato já emancipado e a menos de dez dias de
completar a idade mínima de 18 anos exigida em edital de concurso público para oficial da
Polícia Militar, por este não haver atingido a referida idade na data da matrícula do curso de
formação, ainda que lei complementar estadual estabeleça essa mesma idade como sendo a
mínima necessária para o ingresso na carreira. Nessa situação, ocorre ofensa aos princípios da
razoabilidade e da interpretação conforme o interesse público. De fato, estabelece o art. 2º,
parágrafo único, da Lei 9.784/1999 que nos processos administrativos devem ser observados,
entre outros, os critérios da “adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público” (VI) e da “interpretação da norma administrativa da forma que melhor
garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação” (XIII). Nesse contexto, com a interpretação então conferida, o administrador, a
pretexto de cumprir a lei, terminou por violá-la, pois, com o ato praticado, desconsiderou a
adequação entre meios e fins, impôs restrição em medida superior àquela estritamente
necessária ao atendimento do interesse e, além disso, deixou de interpretar a lei da maneira que
garantisse mais efetivamente o atendimento do fim público a que se dirige. RMS 36.422-MT,
Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28/5/2013.
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INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N 0 524
(Conti nuação)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
NAS FORÇAS ARMADAS PARA O FIM DE APOSENTADORIA ESPECIAL. Não é
possível computar, para a concessão da aposentadoria especial prevista no art. 1º da LC
51⁄1985, o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas. Observe-se, inicialmente, que a
Administração está adstrita ao princípio da legalidade, razão pela qual todos os seus atos devem
estar de acordo com a lei, não sendo possível contrariá-la ou tratar de tema que nela não esteja
previsto. No caso, dispõe o art. 1º da LC 51⁄1985 que o “funcionário policial” será aposentado,
voluntariamente, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que conte pelo
menos vinte anos de exercício em cargo de “natureza estritamente policial”. Nesse contexto,
não há, efetivamente, como proceder à extensão da aposentadoria especial, diante da existência
de restrição legal. Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência do STF, a aposentadoria
especial será concedida àqueles que tenham exposto sua vida a riscos e prejuízos à saúde e à
integridade física, sendo necessária, ainda, expressa previsão em lei complementar. Ademais, é
certo que as atividades das Forças Armadas e das carreiras responsáveis pela segurança pública
até podem, por vezes, apresentar semelhanças, devido ao uso de armas, hierarquia e coerção
para a ordem. Todavia, distinguem-se quanto às finalidades e quanto às atribuições das
respectivas carreiras. De fato, deve-se observar que as finalidades e atribuições dos militares
das Forças Armadas não são idênticas às dos policiais civis, militares, federais, rodoviários ou
ferroviários. Com efeito, enquanto as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, as atribuições dos policiais estão relacionadas
com a segurança pública, visando à preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio. REsp 1.357.121-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
28/5/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. ABSORÇÃO DA VPNI PELO ACRÉSCIMO
REMUNERATÓRIO DECORRENTE DA PROGRESSÃO NA CARREIRA. A simples
absorção do valor referente à VPNI pelo acréscimo remuneratório decorrente da progressão na
carreira independe de processo administrativo anterior. A jurisprudência desta Corte Superior
sedimentou-se no sentido de que a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada
(VPNI) pelos acréscimos remuneratórios decorrentes da progressão na carreira não importa
redução nominal de vencimentos, não havendo ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos. Nessa esteira de entendimento, por não se tratar de redução de vencimentos, é
desnecessária a prévia abertura de processo administrativo para proceder à absorção da VPNI
nos moldes da lei. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.162.982-RS, Quinta Turma, DJe
2/10/2012; e REsp 935.358-RS, Quinta Turma, DJe 31/5/2010. AgRg no REsp 1.370.740-RS,
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/6/2013.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL . PROIBIÇÃO DE RETIRADA
DOS AUTOS POR QUALQUER DAS PARTES NOS CINCO DIAS ANTERIORES AO
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Não configura ilegalidade a determinação
do Juiz-Presidente do Tribunal do Júri que estabeleça a proibição de retirada dos autos por
qualquer das partes, inclusive no caso de réu assistido pela Defensoria Pública, nos cinco dias
que antecedam a realização da sessão de julgamento. Com efeito, deve-se considerar lícita a
referida limitação, já que tem por objetivo garantir a concretização de princípios materiais do
processo, equilibrando a prerrogativa legal da Defensoria Pública com o direito das demais
partes. É certo que o art. 128, VII, da LC 80/1994 confere à Defensoria Pública a prerrogativa
de ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações
legais. Por sua vez, dispõe o art. 803 do CPP que, salvo nos casos expressos em lei, é proibida a
retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do
escrivão. Ocorre que, na hipótese, a solução da controvérsia exige a ponderação entre os
dispositivos legais, à luz do princípio da igualdade e da necessidade de garantir a amplitude da
defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da CF. Nesse contexto, afigura-se razoável
e proporcional equacionar a prerrogativa de retirada dos autos de uma das partes com o direito
da outra de realizar vista em cartório. RMS 41.624-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
7/5/2013.
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