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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
18/09/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

DECRETO Nº 8.108,
DE 17 DE SETEMBRO
DE 2013

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
18/09/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 2

DECRETO Nº 8.109,
DE 17 DE SETEMBRO
DE 2013

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
20/09/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 79

PORTARIA
INTERMINISTERIAL
Nº 331, DE 18 DE
SETEMBRO DE 2012

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
20/09/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 80

PORTARIA
INTERMINISTERIAL
Nº 333, DE 18 DE
SETEMBRO DE 2012

EMENTA
Altera o Anexo II ao Decreto nº 5.135, de 7
de julho de 2004, que aprova a Estrutura
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas da Casa Civil da Presidência
da República, e remaneja cargos em
comissão.
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
das
Funções
Gratificadas
da
Controladoria-Geral da União e remaneja
cargos em comissão.
Autoriza a contratação de 40 (quarenta)
professores nos termos do inciso XI do art.
2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993, no âmbito do Ministério da
Educação, para atender a demanda do
Projeto Mais Médicos para o Brasil,
instituído pela Medida Provisória nº 621, de
8 de julho de 2013, que visa o
aperfeiçoamento de médicos na área de
atenção básica em saúde em regiões
prioritárias para o Sistema Único de Saúde
- SUS, mediante integração ensino-serviço.
A consulta sobre a existência de conflito de
interesses e o pedido de autorização para o
exercício de atividade privada por servidor
ou empregado público do Poder Executivo
federal no âmbito da competência atribuída
à Controladoria-Geral da União - CGU
pelo § 1º do art. 4º e pelo art. 8º da Lei nº
12.813, de 16 de maio de 2013, são
disciplinados por esta Portaria.
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ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

EMENTA

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
407/2013/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Restituição ao erário dos valores pagos a
maior a título de proventos de
aposentadoria, observadas a decadência e
prescrição quinquenais.

NOTA INFORMATIVA Nº
412/2013/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Concessão de Abono de Permanência aos
servidores que cumpriram as regras de
aposentadoria previstas no artigo 6º da
Emenda Constitucional n.º 41, de 2003 e no
artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47,
de 2005.

CONLEGIS

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE NÃO SE RECADASTRARAM TERÃO
PAGAMENTOS SUSPENSOS
INTRANET

18/09/2013

O Ministério do Planejamento vai suspender o pagamento de 8,3 mil servidores
aposentados e beneficiários de pensão do governo federal que deixaram de
comparecer à rede bancária nos meses de março, abril, maio e junho para fazer o
recadastramento anual 2013.
PORTARIA AUTORIZA PROVIMENTO DE 152 CARGOS PARA AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO

INTRANET

17/09/2013

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou hoje o preenchimento
de 152 cargos efetivos do quadro de pessoal da Agência Nacional do Petróleo – ANP.
A autorização foi dada por meio da Portaria n° 326, publicada no Diário Oficial da
União.

PLANEJAMENTO AUTORIZA CONCURSOS
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
INTRANET

17/09/2013

PARA

796

CARGOS

NO

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou hoje a realização de
concursos públicos, para o provimento de 796 cargos para integrar o quadro pessoal
do Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento – Mapa. Desse total, 422 são
cargos destinados à reposição de pessoal; e outros 374 destinados à substituição de
terceirizados.
AUTORIZADAS 28 NOMEAÇÕES PARA O IPHAN

INTRANET

17/09/2013

O Ministério do Planejamento autorizou hoje a nomeação adicional de 28 candidatos
aprovados e não convocados do concurso público realizado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - (IPHAN), autorizado pela Portaria MP nº
60, de 26 de março de 2009.
PLANEJAMENTO AUTORIZA CONCURSO PARA 50 VAGAS NA FUNARTE

INTRANET

17/09/2013

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou hoje a realização de
concurso público para 50 cargos de nível intermediário e superior do Plano Especial
de Cargos do Ministério da Cultura – PECCultura. Os aprovados farão parte do
quadro de pessoal da Fundação Nacional de Artes – Funarte.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

INFORMATIVO STF N 0 716

TCU: REGISTRO DE APOSENTADORIA E PRAZO DECADENCIAL - A 1ª Turma
iniciou julgamento de mandado de segurança no qual se postula a cessação dos efeitos de
acórdão do TCU que negara registro ao ato de aposentadoria da impetrante. A Corte de
Contas também reputara ilegal a forma de cálculo dos quintos/décimos de função
comissionada incorporada pela servidora, com base na Portaria 474/87 do MEC. A impetrante
alega que a forma de cálculo de seus proventos lhe fora assegurada por decisão judicial
passada em julgado, de acordo com o que preconizado pela aludida portaria, razão por que
não incidiria a redução de vencimentos prevista na Lei 8.168/91. Sustenta, ainda, o transcurso
do prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública revisar o ato de sua
aposentadoria, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99. O Ministro Luiz Fux, relator, denegou a
ordem. Afirmou que o aresto do TCU não teria contrariado o conteúdo de qualquer decisão
judicial transitada em julgado. Isto porque o ato daquele tribunal objetivara apenas adequar a
forma de cálculo do pagamento das referidas vantagens, a compatibilizá-las com a legislação
vigente. Portanto, não houvera anulação de ato de pagamento, mas, ao revés, determinação de
que se verificasse se a base de cálculo estaria em conformidade com a lei. Registrou que a
Corte de Contas teria assentado a alteração da fórmula de cálculo das vantagens concedidas
judicialmente, conforme planos de carreira e as legislações posteriores à decisão judicial, de
modo a observar a irredutibilidade dos proventos. Destarte, considerou que não prosperaria a
alegação da impetrante de que o TCU teria contrariado decisão judicial. Consignou não
configurar ofensa à Constituição transformar, por lei, gratificações incorporadas em vantagem
pessoal nominalmente identificada (VPNI), reajustável pelos índices gerais de revisão de
vencimentos dos servidores públicos, máxime porque inexistiria direito adquirido a regime
jurídico. Asseverou que não incidiria o art. 54 da Lei 9.784/99. Assinalou que, de acordo com
as informações prestadas pela autoridade coatora, a despeito de a impetrante ter se aposentado
em 27.11.1992, o ato concessivo de sua aposentação somente teria sido disponibilizado para
análise do TCU, em 14.3.2008, tendo sido lavrado acórdão em 24.1.2012. Assim, apenas
nesta data se teria verificado o aperfeiçoamento do ato concessivo de aposentadoria, motivo
pelo qual não decorrera o lapso necessário à configuração da decadência administrativa.
Sublinhou que esse entendimento não se distanciaria da jurisprudência do STF, segundo a
qual a aposentadoria se afiguraria ato administrativo complexo, que somente se tornaria
perfeito e acabado após seu exame e registro pelo TCU. Após, pediu vista o Min. Roberto
Barroso.

DATA

DE 19 a
23/09/2013

NOTÍCIAS STF
STF MANTÉM CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA DE ANISTIADAS DO MEC

DATA

19/09/2013

DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DEMORA EM NOMEAÇÃO EM CARGO
13/09/2013
PÚBLICO TEM REPERCUSSÃO GERAL

SALA DE NOTÍCIAS

DATA

PROCURADOR DA FAZENDA CONDENADO POR CRIME TRIBUTÁRIO,
20/09/2013
QUADRILHA E PATROCÍNIO INFIEL MANTÉM CARGO DE PROFESSOR

