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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENT
O, ORÇAMENTO
E GESTÃO

PUBLICAÇÃO

DOU, DE
12/01/2015,
SEÇÃO I
PÁGINA 35

ATO

EMENTA

PORTARIA Nº 2 ,
DE 9 DE JANEIRO
DE 2015

Divulga o valor do menor e maior vencimento
básico da Administração Pública Federal,
para efeito de pagamento de AuxílioNatalidade, de que trata o art. 196 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e para
efeitos de pagamento da Gratificação por
Encargo de Curso e Concurso, de que trata o
art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
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ATOS ELABORADOS PELA SEGEP – MP
https:conlegis.planejamento.gov.br

ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENT
O, ORÇAMENTO
E GESTÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENT
O, ORÇAMENTO
E GESTÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENT
O, ORÇAMENTO
E GESTÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

EMENTA

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
CONJUNTA Nº
01/2015/
DENOP/DESIG/SEGE
P/MP

Pagamento de Adicional por Serviço
Extraordinário a servidores da Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN.

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
01/2015/
CGNOR/DENOP/SEG
EP/MP

Pagamento, pela União, de anuidade
profissional
e
Anotação
de
Responsabilidade Técnica ? ART de
cargo ou função, cobrada pelos
Conselhos Profissionais. Inexistência de
dispositivo legal.

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
02/2015/
CGNOR/DENOP/SEG
EP/MP

Entendimento acerca da continuidade da
percepção do abono de permanência por
servidor que se encontre investido em
outro cargo público, em virtude de
vacância no cargo anteriormente
ocupado.
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NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

INFORMATIVO STF Nº 771

DATA

GDATFA: GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO E RETROAÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS - 1

O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos
é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações,
não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior. Com base nessa orientação, o
Plenário negou provimento a recurso extraordinário no qual se discutia, à luz do art. 40, § 8º, da CF, a
obrigatoriedade de extensão, aos servidores inativos e pensionistas, do pagamento da Gratificação de
Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDATFA, instituída pela Lei
10.484/2002, no mesmo percentual pago àqueles em atividade.... RE 662406/AL, rel. Min. Teori Zavascki,
11.12.2014. (RE-662406)
GDATFA: GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO E RETROAÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS -2

A Corte ressaltou, entretanto, que, ao contrário da GDATA, em relação à GDATFA a Administração teria
iniciado e efetivado as avaliações que justificariam o uso do critério diferenciador no pagamento —
desempenho individual do servidor e institucional do órgão de lotação —, circunstância imprescindível para
legitimar a ausência de paridade entre os servidores ativos e os servidores inativos e pensionistas. Portanto, no
caso, a meritocracia pretendida com a criação das gratificações de desempenho teria sido efetivada, o que
permitiria a distinção no seu pagamento entre os servidores na ativa — de acordo com a produtividade e o
desempenho profissional de cada um —, e entre estes e os aposentados e pensionistas. Outrossim, o
Enunciado 20 da Súmula Vinculante tratara de gratificação específica — GDATA — que, em razão da
inexistência de critérios de avaliação justificadores do tratamento diferenciado dos servidores ativos e
inativos, acabara sendo devida de modo equivalente para ativos e inativos. Todavia, com relação à GDATFA,
apesar de criada com características semelhantes, teria sido implementado, durante sua vigência, o requisito
necessário à legitimação do pagamento diferenciado.
RE 662406/AL, rel. Min. Teori Zavascki, 11.12.2014. (RE-662406)

08 a 12
Dezembro
2014
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NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
Continuação...

CLIPPING DO DJE

DATA

AR N. 2.274-DF-RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA - EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ART.
485, INCS. II, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA FISCAL DO
TRABALHO. CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª FASE. PRETENSÃO DE PARTICIPAR DA 2ª
ETAPA DO CERTAME. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.1. Nos
termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, o impedimento que viabilizaria a ação rescisória
pressupõe ter o Ministro contrariado o art. 134 daquele Código. A circunstância de o Ministro Relator ter
atuado como Advogado-Geral da União em processos distintos não causa o seu impedimento no Recurso
Extraordinário n. 367.460.
2. Incabível a presente ação rescisória por fundamentar-se o acórdão rescindendo na pacífica jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
3. Erro de fato consiste em admitir existente situação não ocorrida ou ou considerar inexistente algo
efetivamente ocorrido. Não há erro quando a decisão impugnada apenas contraria as pretensões dos Autores.
4. Ação rescisória julgada improcedente.*noticiado no Informativo 746
RE N. 609.381-GO - RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI - EMENTA: CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA
IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO
RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.
1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata,
submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória
percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas
de acordo com regime legal anterior.
2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o
pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos
para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser
reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois
requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira
ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja
compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de
remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de
violação qualificada do texto constitucional.
4. Recurso extraordinário provido.*noticiado no Informativo 761

08 a 12
Dezembro
2014
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NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
Continuação...

SALA DE NOTÍCIAS

RENÚNCIA DE MILITAR IMPEDE FILHA DE RECEBER PENSÃO APÓS 21 ANOS

DATA

13/01/2015
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