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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO E
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÃO

DOU, DE
21/11/2013,
SEÇÃO I
PÁGINA 70

ATO

PORTARIA
INTERMINISTERIAL
Nº 461, DE 20 DE
NOVEMBRO DE 2013

EMENTA
Corrigi e atualiza, nos termos dos Anexos I e
II a esta Portaria, o quantitativo de cargos
efetivos do Banco de Professor-Equivalente e
do Quadro de Lotação dos cargos de TécnicoAdministrativo em Educação, níveis de
classificação "C", "D" e "E", das
Universidades Federais vinculadas ao
Ministério da Educação, fixados por meio dos
Decretos nº 7.485, de 18 de maio de 2011, e
nº 7.232, de 19 de julho de 2010,
respectivamente.

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

ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

CONLEGIS

CONLEGIS

ATO

EMENTA

NOTA
INFORMATIVA Nº
469/2013/CGNOR/
DENOP/SEGEP/MP

Trata do pagamento da remuneração dos
servidores públicos federais afastados em
decorrência de prisão preventiva.

NOTA
INFORMATIVA Nº
465/2013/CGNOR/DE
NOP/SEGEP/MP

Trata do pagamento de exercícios anteriores
referentes
à
aplicação
de
reajuste
remuneratório de 3,17% decorrente do art. 8º
da Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001.

NOTÍCIAS STF

DATA

DECISÃO DETERMINA RETIRADA DA EXPRESSÃO SUB JUDICE DE RESULTADO DE
20/11/2013
CONCURSO PÚBLICO

CASSADO ATO DO TCU QUE NEGOU TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ
08/11/2013
EM APOSENTADORIA

SALA DE NOTÍCIAS
ESTABILIDADE NO EMPREGO NÃO IMPEDE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL CONTRA
SERVIDOR PÚBLICO

INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA No 530
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Na
fixação do valor da indenização, não se deve aplicar o critério referente à teoria da perda da
chance, e sim o da efetiva extensão do dano causado (art. 944 do CC), na hipótese em que o
Estado tenha sido condenado por impedir servidor público, em razão de interpretação
equivocada, de continuar a exercer de forma cumulativa dois cargos públicos regularmente
acumuláveis. Na hipótese de perda da chance, o objeto da reparação é a perda da possibilidade
de obter um ganho como provável, sendo que há que fazer a distinção entre o resultado perdido
e a possibilidade de consegui-lo. A chance de vitória terá sempre valor menor que a vitória
futura, o que refletirá no montante da indenização. Contudo, na situação em análise, o dano
sofrido não advém da perda de uma chance, pois o servidor já exercia ambos os cargos no
momento em que foi indevidamente impedido de fazê-lo, sendo este um evento certo, em
relação ao qual não restam dúvidas. Não se trata, portanto, da perda de uma chance de exercício
cumulativo de ambos os cargos, porque isso já ocorria, sendo que o ato ilícito imputado ao ente
estatal gerou dano de caráter certo e determinado, que deve ser indenizado de acordo com sua
efetiva extensão (art. 944 do CC). REsp 1.308.719-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 25/6/2013.

DATA
10/11/2013

DATA

20/11/2013

INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA No 530
DIREITO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO. A
Administração Pública não pode, sob a simples alegação de insuficiência de servidores em
determinada unidade, designar servidor para o exercício de atribuições diversas daquelas
referentes ao cargo para o qual fora nomeado após aprovação em concurso. O administrador
deve agir de acordo com o que estiver expresso em lei, devendo designar cada servidor para
exercer as atividades que correspondam àquelas legalmente previstas. Apenas em circunstâncias
excepcionais previstas em lei – o que não ocorre na situação em análise –, poderá o servidor
público desempenhar atividade diversa daquela pertinente ao seu cargo. Inexistindo as
circunstâncias excepcionais, tem o servidor público o direito de ser designado para exercer as
atividades correspondentes ao cargo para o qual tenha sido aprovado.RMS 37.248-SP, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/8/2013.

DATA

20/11/2013

