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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

DOU, DE
22/10/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 76

DOU, DE
22/10/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 77

DOU, DE
22/10/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 77

ATO

EMENTA

PORTARIA Nº
369, DE 21 DE
OURUBRO DE
2013

Autoriza o provimento de cento e trinta e cinco
(135) cargos do quadro de pessoal efetivo da
Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no concurso público cuja realização foi
autorizada pela Portaria MP nº 581, de 29 de
novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da
União de 30 de novembro de 2012, conforme
discriminado no Anexo.

PORTARIA Nº
370, DE 21 DE
OUTUBRO DE
2013

Ficam acrescidos oitenta e nove (89) cargos de
Analista Técnico-Administrativo, do Plano
Especial de Cargos da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - Suframa, à autorização
contida na Portaria MP nº 218, de 20 de junho de
2013, publicada no Diário Oficial da União de 21
de junho de 2013, seção 1, página 66.

PORTARIA Nº
371 DE 21 DE
OUTUBRO DE
2013

Autoriza os órgãos e as entidades mencionados no
Anexo desta Portaria a nomear candidatos
aprovados em concursos públicos, observada a
ordem de classificação, com a finalidade de suprir
vacâncias e desistências originadas dos próprios
concursos vigentes, ocorridas a partir de 1º de
março de 2012, de acordo com os quantitativos
estabelecidos no Anexo.
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PUBLICAÇÃO
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EMENTA

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
22/10/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 77

PORTARIA Nº
372 DE 21 DE
OUTUBRO DE
2013

Autoriza a nomeação de cento e oito (108)
aprovados no concurso público para o cargo de
Analista Ambiental do quadro de pessoal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
autorizado pela Portaria nº 180, de 27 de abril de
2012, publicada no Diário Oficial da União de 30
de abril de 2012

PODER
LEGISLATIVO

DOU, DE
23/10/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

LEI Nº 12.871, DE
22 DE OUTUBRO
DE 2013

Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7
de julho de 1981, e dá outras providências.

DOU, DE
22/10/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 97

Autoriza o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama,
entidade vinculada ao Ministério do Meio
PORTARIA
Ambiente, a contratar, a partir de julho de 2014,
INTERMINISTEnos termos do Anexo a esta Portaria, vinte
RIAL Nº 373, DE
22 DE OUTUBRO profissionais, por tempo determinado, para
atender necessidade temporária de excepcional
DE 2013
interesse público, na forma da alínea "j" do inciso
VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993.

DOU, DE
25/10/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 8

Altera o Anexo II ao Decreto nº 5.765, de 27 de
abril de 2006, que aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão e das Funções Gratificadas do
Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, e remaneja cargos em
comissão.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PODER
EXECUTIVO

DECRETO Nº
8.132, DE 24 DE
OUTUBRO DE
2013

ATOS ELABORADOS PELA SEGEP – MP
https:conlegis.planejamento.gov.br
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OFÍCIO-CIRCULAR
Nº 10 DE 23 DE
OUTUBRO DE 2013

Com o objetivo de orientar o recesso para
comemoração das festas de final de ano,
Natal e ano Novo, recomendo aos dirigentes
que organizam o funcionamento de setores
e unidades de trabalho, de forma que os
servidores se revezem nas duas semanas
comemorativas, sendo a primeira de 23 a 27
de dezembro de 2013, e a segunda de 30 de
dezembro de 2013 a 3 de janeiro de 2014,
preservando os serviços essenciais, em
especial o atendimento ao público.

NOTA TÉCNICA Nº
276
/2013/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Base de cálculo da Ajuda de Custo.

NOTA INFORMATIVA
Nº 429
/2013/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Devolução de valores referentes a auxílioalimentação e transporte descontados em
virtude dos dias paralisados em razão de
movimento grevista.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

IBAMA ABRIRÁ SELEÇÃO PARA 20 TEMPORÁRIOS

INTRANET
22/10/2013

O Ministério do Planejamento e o Ministério do Meio Ambiente publicou nesta
quarta-feira, 23/10/2013, na Seção 1 do Diário Oficial da União, a Portaria
Interministerial Nº 373, que autoriza a contratação de 20 profissionais temporários
para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais RenováveisIBAMA. A realização do processo seletivo simplificado deverá ocorrer dentro de 180
dias a contar de hoje e as contratações a partir de Julho de 2014.
IPHAN PUBLICA EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 163
PROFISSIONAIS

INTRANET
22/10/2013

O Diário Oficial da União desta terça-feira, em sua Seção 3, traz a publicação do
Edital nº 1, que abre processo seletivo simplificado para a contratação de 163
profissionais para desempenhar atividades técnicas especializadas no Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. A contratação deve-se ao aumento
transitório do volume de trabalho em função das ações demandadas pelo Programa de
aceleração do Crescimento – Pac, e pelo Pac Cidades Históricas.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

INFORMATIVO STF Nº 720
ANISTIA E REGISTRO DE APOSENTADORIA – 2 Em conclusão de julgamento, o
Plenário denegou mandado de segurança impetrado contra ato do TCU, que negara registro às
aposentadorias das impetrantes — v. Informativo 477. No caso, as impetrantes teriam sido
beneficiadas pela anistia, com fundamento no art. 8º, § 5º, do ADCT, e reintegradas no quadro
funcional do Ministério da Educação. Ressaltou-se que o TCU limitara-se a examinar a
concessão da aposentadoria com base no art. 71, III, da CF e não a anistia em si. Reputou-se
que as impetrantes não teriam ocupado cargo, função ou emprego público na Administração
Pública Federal, mas apenas teriam desempenhado atividade temporária sem qualquer vínculo,
junto a pessoas jurídicas de direito privado para a efetivação do transitório Programa Nacional
de Alfabetização. MS 25916/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 19.9.2013. (MS-25916)
CONCURSO: CRIAÇÃO DE CARGOS E NÃO INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO
O fato de haver o esgotamento do prazo de validade do concurso antes da instalação do órgão a
que vinculadas vagas obstaculiza o reconhecimento do direito do candidato à nomeação. Essa a
conclusão da 1ª Turma ao desprover agravo regimental. No caso, o STJ consignara cuidar-se de
candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. Reputou-se inexistir direito
subjetivo à nomeação. Esclareceu-se que os cargos públicos teriam sido criados no período de
validade do certame. No entanto, o órgão fora instalado muito após o término do prazo de
validade do concurso. RE 748105 AgR/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 17.9.2013. (RE748105)

DATA

DE 16 A
20/09/2013

INFORMATIVO STF Nº 721

DATA

GRATIFICAÇÃO
DE
DESEMPENHO
A
ATIVOS
E
INATIVOS
–
1
Os servidores inativos e pensionistas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
têm direito à Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE,
prevista na Lei 11.357/2006, em percentual igual ao dos servidores ativos, até a implantação do
primeiro ciclo de avaliação de desempenho. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria,
negou provimento a recurso extraordinário em que discutida, à luz dos artigos 2º; 40, § 8º; 61, § 1º, II,
a; e 169, parágrafo único, da CF, a constitucionalidade de se fixar pagamento de gratificação de
desempenho nos mesmos patamares a ativos e inativos. Na espécie, o acórdão recorrido estabelecera
que, enquanto não adotadas as medidas para a avaliação de desempenho dos servidores em atividade, a
gratificação revestir-se-ia de caráter genérico. O Tribunal destacou que, embora a mencionada
gratificação tivesse sido prevista com base no trabalho individualmente desenvolvido pelo servidor,
norma de transição teria disposto que, independentemente da avaliação e até que esta ocorresse, seriam
atribuídos aos servidores, indistintamente, oitenta pontos, de um máximo de cem. Referida pontuação
também seria concedida aos pensionistas, aos que tivessem se aposentado de acordo com a regra de
transição e àqueles que preenchessem os requisitos para a aposentadoria quando da publicação da EC
41/2003.RE 631389/CE, rel. Min. Marco Aurélio, 25.9.2013. (RE-631389)
GRATIFICAÇÃO
DE
DESEMPENHO
A
ATIVOS
E
INATIVOS
–
2
Aduziu-se que o acórdão recorrido não conflitaria com a Constituição porque, no período a anteceder a
avaliação dos servidores, a gratificação revestiu-se de natureza linear, a ser observada de forma
abrangente para ativos e inativos. Asseverou-se que, inexistente a avaliação de desempenho, a
Administração não poderia conceder vantagem diferenciada entre servidores ativos e inativos porque
não configurado o caráter pro labore faciendo da GDPGPE. Pontuou-se que, adotadas as medidas para
as referidas avaliações, seria possível tratar diferentemente ativos e inativos dentro dos critérios legais.
Fixou-se, como termo final do direito aos oitenta por cento pelos inativos e pensionistas, a data em que
implementado o primeiro ciclo avaliativo. Vencido o Ministro Teori Zavascki, que dava provimento
ao recurso. Frisava que a regra do art. 7º-A, § 6º, da Lei 11.784/2009, ao dispor que “o resultado da
primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, devendo ser compensadas
eventuais diferenças pagas a maior ou a menor”, traria uma avaliação de desempenho com efeitos
desde a origem. Observava que, a se considerar a referida disposição, que impõe a retroação dos
efeitos da avaliação à vigência da lei, não haveria nenhum período a descoberto em relação a essa
mesma avaliação. Consignava que essa gratificação fora, desde 1º.1.2009, de natureza jurídica pro
labore faciendo. Assinalava que, nessa linha de entendimento, inspirara-se o Enunciado 20 da Súmula
Vinculante [“A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA,
instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5
(trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º,
parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do
último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual
passa a ser de 60 (sessenta) pontos.” RE 631389/CE, rel. Min. Marco Aurélio, 25.9.2013. (RE631389)

DE 23 A
27/09/2013

Continuação

INFORMATIVO STF Nº 721

CONVERSÃO
MONETÁRIA:
COMPETÊNCIA
E
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS-1 O direito de servidor público a determinado percentual compensatório em razão
de incorreta conversão do padrão monetário — de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV
— decorre exclusivamente dos parâmetros estabelecidos pela Lei 8.880/94, e o quantum debeatur deve
ser apurado no momento da liquidação de sentença. Ademais, esse percentual não pode ser
compensado ou abatido por aumentos remuneratórios supervenientes e deve incidir até reestruturação
remuneratória de cada carreira, que, ao suprimir o índice, não poderá ofender o princípio da
irredutibilidade de vencimentos. Essa a conclusão do Plenário, que proveu parcialmente recurso
extraordinário no qual se discutia a conversão dos vencimentos de servidora pública estadual, tendo em
conta a diferença de padrões estabelecidos entre a Lei 8.880/94 e a Lei 6.612/94, do Estado do Rio
Grande do Norte. Preliminarmente, admitiu-se a manifestação de amici curiae, à luz do art. 543-A, §
6º, do CPC (“§ 6º O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de
terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal”). No mérito, explicou-se que a Lei 8.880/94, instituidora do Plano Real, regulara a conversão
do Cruzeiro Real em URV, parâmetro viabilizador da criação do Real. Afirmou-se que, no momento
da conversão, inúmeros servidores públicos teriam sido prejudicados em decorrência dos critérios
adotados, haja vista o decréscimo em seus vencimentos. Destacou-se haver casos específicos em que o
prejuízo teria sido ainda maior, em decorrência de leis estaduais que teriam modificado os parâmetros
de conversão firmados pela lei nacional. Sublinhou-se o art. 22, VI, da CF (“Art. 22. Compete
privativamente à União legislar sobre: ... VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos
metais”) e aduziu-se que essa competência privativa da União seria tema pacífico. Asseverou-se que a
Lei 8.880/94 trataria de sistema monetário, ao passo que seu art. 28 cuidaria da conversão da
remuneração de servidores públicos de maneira geral, e não apenas federais. Assim, salientou-se o
caráter nacional dessa norma. Concluiu-se que estados-membros e municípios não estariam
autorizados a legislar sobre a matéria em detrimento do que previsto na Lei 8.880/94. Demonstrou-se
que esse entendimento estaria de acordo com a jurisprudência da Corte. No caso, apontou-se que a Lei
potiguar 6.612/94 não poderia ter disciplinado a conversão do padrão monetário a ser observado em
relação aos servidores estaduais de forma distinta daquela disposta na Lei 8.880/94. Portanto, seria
formalmente inconstitucional. Assim, a Corte declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da
referida Lei 6.612/94, do Estado do Rio Grande do Norte.
RE 561836/RN, rel. Min. Luiz Fux, 25 e 26.9.2013. (RE-561836)

DATA

DE 23 A
27/09/2013
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INFORMATIVO STF Nº 721
CONVERSÃO
MONETÁRIA:
COMPETÊNCIA
E
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS – 2 Reputou-se que a simples conversão de padrão monetário seria distinta de
aumento da remuneração, pois naquele caso os vencimentos permaneceriam no mesmo patamar,
conforme precedentes do STF. Assim, nos termos do art. 169, § 1º, I e II, da CF, a concessão de
vantagem ou aumento de remuneração é que dependeriam de prévia dotação orçamentária. No
particular, não se cuidaria de qualquer dessas duas hipóteses, porquanto a incorporação do índice
compensatório representaria apenas medida a evitar perda remuneratória, e não acréscimo nos
vencimentos. Rememorou-se que o índice de 11,98% fora reconhecido aos servidores federais no
âmbito do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público (ADI 2323 MC/DF, DJU de 20.4.2000).
No caso do Executivo Federal, por exemplo, o servidor não teria direito ao aludido percentual, nos
termos do que já decidido pela Corte. Sublinhou-se que o direito a diferença decorrente da conversão
do Cruzeiro Real em URV incidiria quando o cálculo considerasse valor discrepante do correspondente
à data do efetivo pagamento, conforme também já reconhecido pelo STF. Explicitou-se que a
incorporação de determinado índice decorrente de conversão equivocada seria medida legítima e
necessária, sob pena de a supressão originar ofensa ao princípio da irredutibilidade da remuneração dos
servidores públicos. Eventual exclusão do índice durante período em que não alterada a estrutura
remuneratória do servidor representaria medida ofensiva ao direito adquirido. Consignou-se que esse
índice seria devido em decorrência de equívoco na conversão da moeda, o que não impediria seu
acúmulo com índice de aumento posterior concedido a servidores para assegurar poder de compra.
Entretanto, a incorporação do índice compensatório não poderia subsistir quando a carreira tivesse
sofrido reestruturação, pois o percentual não poderia permanecer indeterminadamente. Assim, por
exemplo, com a entrada em vigor da Lei 10.475/2002, a reestruturar as carreiras dos cargos efetivos da
Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais teriam sido
absorvidos pela nova tabela de vencimentos. Nesse sentido, a possibilidade de o regime jurídico de
servidor público sofrer alterações obstaria a tese de que o montante compensatório devesse ser mantido
indefinidamente. Portanto, seria correto vedar a compensação desse percentual com aumentos
supervenientes
concedidos
a
servidores
públicos.
RE 561836/RN, rel. Min. Luiz Fux, 25 e 26.9.2013. (RE-561836)
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NOTÍCIAS STF

DATA

ACORDO ESTABELECE TERMOS PARA FIM DA GREVE DOS PROFESSORES NO
22/10/2013
RIO DE JANEIRO
PROFESSORES DA UFC NÃO TERÃO DE DEVOLVER VERBAS RECEBIDAS DE
22/10/2013
BOA-FÉ

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 Nº 528

DATA

DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE
CAUSE LESÃO AO ERÁRIO. Para a configuração dos atos de improbidade administrativa
que causem prejuízo ao erário (art. 10 da Lei 8.429/1992), é indispensável a comprovação de
efetivo prejuízo aos cofres públicos. Precedentes citados: REsp 1.233.502-MG, Segunda Turma, 23/10/2013
DJe 23/8/2012; e REsp 1.206.741-SP, Primeira Turma, DJe 23/5/2012. REsp 1.173.677-MG,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/8/2013.

SALA DE NOTÍCIAS

DATA

JUIZ NÃO FICA VINCULADO A LAUDO MÉDICO OFICIAL PARA CONCEDER
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

24/10/2013

SURGIMENTO DE VAGAS NÃO GARANTE NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM
CADASTRO DE RESERVA

23/10/2013

