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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

EMENTA

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
23/06/2015,
SEÇÃO I
PÁGINA 6

Altera o Anexo II ao Decreto nº 7.743, de 31
de maio de 2012, que aprova a Estrutura
DECRETO Nª 8.470, DE Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
22 DE JUNHO DE 2015 Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas do Ministério da Cultura, e
remaneja cargos em comissão.

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
23/06/2015
SEÇÃO I
PÁGINA 10

Regulamenta o disposto no § 1º do art. 9º- C e
no § 1º do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 5 de
DECRETO Nª 8.474, DE
outubro de 2006, para dispor sobre as
22 DE JUNHO DE 2015
atividades de Agente Comunitário de Saúde e
de Agente de Combate às Endemias.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
24/06/2015
SEÇÃO I
PÁGINA 56

PORTARIA Nº 235, DE
22 DE JUNHO DE 2015

Autoriza a realização de concurso público
para 102 (cento e dois) cargos pertencentes ao
quadro de pessoal da Agência da Saúde
Suplementar - ANS, conforme discriminado
no Anexo desta Portaria.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
24/06/2015
SEÇÃO I
PÁGINA 56

PORTARIA Nº 236, DE
22 DE JUNHO DE 2015

Autoriza a realização de concurso público
para 150 (cento e cinquenta) cargos
pertencentes ao quadro de pessoal efetivo da
Agência Nacional de Aviação Civil, conforme
discriminado no Anexo a esta Portaria.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

DOU, DE
24/06/2015
SEÇÃO I
PÁGINA 56

PORTARIA Nº 237, DE
22 DE JUNHO DE 2015

Autoriza a realização de concurso público
para o provimento de 34 (trinta e quatro)
cargos pertencentes ao quadro de pessoal
efetivo da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis - ANP, conforme
discriminado no Anexo a esta Portaria.
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ATOS ELABORADOS PELA SEGEP – MP
https:conlegis.planejamento.gov.br

ÓRGÃO
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
108/2015/DENOP/CGNOR/
SEGEP/MP

EMENTA

Restituição ao erário.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

INFORMATIVO STF Nº 789
MI: APOSENTADORIA ESPECIAL E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO – 3 Por ocasião do julgamento do MI 833/DF, acima noticiado, o Tribunal
apreciou, em conjunto, o MI 844/DF — v. Informativo 594 e 764. Na espécie, o substituto processual
pleiteava o benefício da aposentadoria especial aos servidores inspetores e agentes de segurança
judiciária, analistas e técnicos do Ministério Público da União com atribuições de segurança, e demais
servidores com atribuições relacionadas a funções de segurança. O Plenário, por maioria, denegou a
ordem, reiterada a fundamentação expendida no MI 833/DF, vencidos os Ministros Ricardo
Lewandowski (relator e Presidente), Cármen Lúcia e Teori Zavascki. MI 844/DF, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 11.6.2015. (MI-844)
Continua....
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INFORMATIVO STF Nº 789

DATA

REPERCUSSÃO GERAL
REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 881.502-RS - RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
EMENTA: Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário. Gratificação De Desempenho.
Demora Do Poder Público Em Proceder Às Avaliações Dos Servidores. Indenização Por Danos
Materiais. Matéria Infraconstitucional. Ausência De Repercussão Geral.
1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à pretensão de indenização por danos
materiais decorrentes da demora do Poder Público em proceder à avaliação dos servidores em atividade,
para o fim de pagamento de gratificação de desempenho.
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há
matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma
indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.

DJE DE
8 A 12
DE JUNHO
DE 2015

CLIPPING DO DJE
AG. REG. NO AG. REG. NO ARE N. 831.561-BA RELATORA: MIN. ROSA WEBER
EMENTA: Direito Administrativo. Policial Militar. Corpo De Bombeiros. Adicional De Insalubridade.
Grau De Risco De Exposição. Percentual. Avaliação Qualitativa. Âmbito Infraconstitucional Do Debate.
Eventual Violação Reflexa Da Constituição Federal Não Viabiliza O Manejo De Recurso
Extraordinário. Acórdão Recorrido Publicado Em 05.10.2011.
Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do percentual a ser aplicado ao adicional de
insalubridade em função do grau de risco no exercício das atividades que os policiais militares do Corpo
de Bombeiros estão expostos exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido e
análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie – Norma Regulamentadora nº 15 do
Ministério do Trabalho e Lei Estadual nº 4.794/1988 -, o que refoge à competência jurisdicional
extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a
decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da
Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.
Continuação....
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INFORMATIVO STF Nº 789

DATA

CLIPPING DO DJE
AG. REG. NO ARE N. 866.435-RJ - RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
LEI – INICIATIVA – CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Norma que
dispõe sobre condição para se chegar à investidura no cargo, por tratar de momento anterior ao da
caracterização do candidato como servidor público, não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.672/ES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER.
O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente.
A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo
sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento
do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese
explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento
sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.

NOTÍCIAS STF

8 A 12 DE
JUNHO DE
2015

DATA

AÇÃO QUESTIONA OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO DE ADVOGADOS PÚBLICOS
NA OAB

19/06/2015

CINCO NOVAS SÚMULAS VINCULANTES SÃO PUBLICADAS NO DJE DO SUPREMO

23/06/2015

JULGADA PROCEDENTE RECLAMAÇÃO POR OFENSA A SV SOBRE APOSENTADORIA
ESPECIAL DE SERVIDOR

25/06/2015
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BOLETIM DE PESSOAL Nº 24

DATA

Acórdão 1153/2015 Plenário (Administrativo, Relator Ministro Vital do Rêgo) Aposentadoria
proporcional. Cálculo dos proventos. Redução dos proventos. A Súmula TCU 37 (impossibilidade
de redução de proventos de servidor aposentado por doença especificada em lei, que, ao ser
submetido a nova inspeção médica e declarado capaz, já contar com a idade de sessenta anos ou
mais de trinta anos de serviço, incluído o período de inatividade) se aplica apenas às aposentadorias
por invalidez, estando fora de seu campo de efeitos as aposentadorias voluntárias cujos proventos
foram integralizados em razão de doença superveniente na inatividade (art.i190 da Lei 8.112/90).
Acórdão 1176/2015 Plenário (Representação, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Aposentadoria. Cálculo dos proventos. Média das maiores remunerações. No cálculo dos proventos
de aposentadoria pela média das maiores remunerações (art.ii40, §§iii3º eiv17, da CF):

Quaisquer vantagens pessoais, legalmente recebidas, que serviram de base de cálculo para o
pagamento de contribuição previdenciária devem ser consideradas para a estipulação dos
proventos, e não somadas posteriormente à média obtida, excluídas as vantagens expressamente
previstas no art.v4º, §vi1º, da Lei 10.887/04.

Devem ser computadas as parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de
trabalho ou de exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, respeitada a limitação
estabelecida no art.vii40, §viii2º, da Constituição Federal, desde que o servidor opte por incluí-las na
sua base de contribuição (art.ix4º, §x2º, da Lei 10.887/04).

Não deve ser computado o adicional de férias, por não fazer parte da base de contribuição
xi
(art. 4º da Lei 10.887/04).

Na aposentadoria proporcional, o valor resultante do cálculo pela média deve ser
previamente confrontado com o limite de remuneração do cargo efetivo previsto no art.xii1º, §xiii5º da
Lei 10.887/04, promovendo-se, posteriormente, a aplicação da fração correspondente (art.xiv62, §xv1º,
da Orientação Normativa MPS/SPS 2/09).

A inclusão de parcelas de planos econômicos (Collor, URV, URP e outros) depende da
existência de sentenças judiciais que lhes deem suporte jurídico, devendo ser considerado apenas o
período em que foram legalmente recebidas.

As diferenças remuneratórias devidas em razão de pagamentos de atrasados ou de
adiantamentos concedidos devem ser consideradas, nos respectivos meses de competência.
Continua....
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BOLETIM DE PESSOAL Nº 24

DATA

Acórdão 1204/2015 Plenário (Recurso Administrativo, Relatora Ministra Ana Arraes) Regime de
Previdência Complementar. Poder Legislativo. Marco temporal. É obrigatória a aplicação do
Regime de Previdência Complementar da União, instituído pela Lei 12.618/12, aos servidores do
Poder Legislativo que ingressaram no serviço público federal a partir de 07/05/2013, ainda que
oriundos, sem quebra de continuidade, do serviço público dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios.
Acórdão 1204/2015 Plenário (Recurso Administrativo, Relatora Ministra Ana Arraes) Regime de
Previdência Complementar. Opção de regime previdenciário. Marco temporal. O direito de optar
pelo Regime de Previdência Complementar da União, instituído pela Lei 12.618/12, ou permanecer
vinculado ao regime anterior cabe apenas àqueles que tenham ingressado no serviço público federal
antes do início da vigência do novo regime (art.xvi3º, incisoxviiII, c/c art.xviii33, incisoxixI, daquele
diploma legal).
Acórdão 1270/2015 Plenário (Representação, Relatora Ministra Ana Arraes) Cargo em comissão.
Consultor jurídico. Livre nomeação. O cargo em comissão de consultor jurídico dos ministérios é de
livre nomeação do Presidente da República, com as delegações devidas (art.xx49, incisoxxiII, c/c
art.xxii58 da Lei Complementar 73/93). Ressalvados esse e os demais cargos de livre nomeação
expressamente previstos em lei, o exercício das atividades de consultoria e assessoramento jurídico
dos órgãos do poder Executivo compete exclusivamente aos membros das carreiras da AdvocaciaGeral da União.
Acórdão 1271/2015 Plenário (Administrativo, Relatora Ministra Ana Arraes)Restituição
administrativa. Juros de mora. Correção monetária. É regular a não incidência de juros de mora e
de correção monetária nas reposições e indenizações de quantias recebidas de boa-fé pelo servidor,
por erro da Administração, mesmo quando houver parcelamento da dívida.
Acórdão 2180/2015 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo) Tempo de
serviço. Aluno. Instituto militar de ensino. Para fins de aposentadoria, a averbação de tempo de
serviço como aluno regularmente matriculado em instituto militar de ensino requer, para sua
legalidade, que o servidor tenha prestado serviço de natureza militar durante o curso.
Acórdão 2420/2015 Segunda Câmara (Reforma, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Reforma. Vantagem “melhoria da remuneração”. Marco temporal. O militar, por ocasião da
reforma, tem direito à percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou à
melhoria da sua remuneração (art.xxiii50, §xxiv1º, da Lei 6.880/80), desde que, até 29/12/00 tenha
completado os requisitos para se transferir para a inatividade (art.xxv34, MP 2.131/00).
Continuação....
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BOLETIM DE PESSOAL Nº 24

DATA

Acórdão 2674/2015 Segunda Câmara (Prestação de Contas, Relator Ministro-Substituto André de
Carvalho) Jornada de trabalho. Servidor médico. Poder Judiciário. Não é cabível o cumprimento de
jornada reduzida com percepção de remuneração integral pelos servidores médicos e odontólogos
do Poder Judiciário, os quais devem cumprir a jornada legalmente exigida dos demais servidores
desse Poder. Ao serem designados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança,
aqueles servidores devem cumprir regime de dedicação integral de quarenta horas semanais.
Acórdão 2823/2015 Segunda Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Aposentadoria especial. Professor. Doutorado. O tempo de afastamento para realização de
doutorado (art.xxvi102, incisoxxviiIV, da Lei 8.112/90), apesar de ser considerado como de efetivo
exercício, não pode ser enquadrado como de efetivo magistério para fins do cômputo de
aposentadoria especial, por falta de previsão legal.

Maio/2015

Acórdão 2827/2015 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro-Substituto Marcos
Bemquerer) Aposentadoria por invalidez. Paridade. Legislação aplicável. O servidor que tenha
ingressado no serviço público até a publicação da EC 41/03 (31/12/2003) e que tenha se aposentado
por invalidez permanente, com fulcro no art.xxviii40, §xxix1º, incisoxxxI, da Constituição Federal, faz
jus a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se
der a aposentadoria (paridade), nos termos da EC 70/12.

i Art. 190. O s er vidor apos entado c om pr ovento pr oporcional ao tempo de ser viç o s e ac ometido de qualq uer das molés tias es pecific adas no § 1o do art. 186 desta Lei e, por ess e moti vo, for consi der ado i nválido por j unta médic a oficial pass ará a perceber pr ovento i nteg ral, c alc ulado c om bas e no fundamento l egal de conc ess ão da apos entadoria.
iiiiiArt. 40. Aos s er vidores titul ares de c argos efeti vos da U nião, dos Estados , do Dis trito Federal e dos M unic ípi os, i ncl uídas suas autarquias e fundações , é asseg urado regime de previ dênci a de car áter c ontributi vo e soli dári o, mediante c ontribuição do res pecti vo ente público, dos ser vi dor es ati vos e i nati vos e dos pensionistas, obs er vados critérios q ue pr eser vem o equilíbrio financeir o e atuarial e o dis pos to nest e artigo.
3º Par a o c álc ulo dos proventos de aposentadoria, por oc asi ão da s ua c onc ess ão, s er ão consi der adas as r emuneraç ões utilizadas c omo bas e par a as c ontribuiç ões do s er vi dor aos regi mes de pr evidência de que tratam este artigo e o art. 201, na for ma da l ei.
iv §§ 17.
T odos os valores de remuneraç ão c onsiderados par a o c álcul o do benefício pr evisto no § 3° s erão devidamente atu alizados , na forma da lei .
v Art.
4o A c ontribuição s oci al do ser
públic o ati vo de qualquer dos Poderes da U nião, incl uídas s uas autarquias e fundaç ões , par a a manutenção do res pecti vo regi me pr ópri o de pr evidência social, ser á de 11% (onze por c ento) , incidentes s obr e: I - a totalidade da bas e de contribuição, em se tratando de s er vidor que ti ver i ngress ado no s er viço público até a data da public aç ão do ato de ins tituiç ão do regime de previ dênci a c ompl ementar par a os s er vidores públicos federais titul ar es de c argo efeti vo e não ti ver optado por aderir a el e; II - a parcel a da bas e de c ontribuição que não exceder ao li mite máxi mo estabel eci do para os benefícios do r egime g eral de pr evidê ncia social, em se tratando de s er vidor: a) que ti ver i ngress ado no s er viço público até a data a que s e r efer e o i nciso I e tenha optado por aderir ao regi me de previ dênci a c omplementar ali referi do; ou b) que ti ver ingress ado no s er viç o público a partir da data a que s e r efere o i ncis o I, independentemente de adesão ao regi me de previ dênci a c ompl ementar ali refer
vi §vi dor
1o Entende-s e c omo bas e de c ontribuição o venci mento do c argo efeti vo, acr esci do das vantagens pecuni árias permanentes es tabel eci das em lei, os adici onais de c aráter indi vidual ou q uaisq uer outras vantag ens , excl uídas : I - as diári as par a vi agens; II - a ajuda de cus to em razão de mudança de s ede; III - a indeniz aç ão de transporte; IV - o s alári o-família; V - o auxílio-ali mentaç ão; VI - o auxílio-crec he; VII - as parcel as r emuneratórias pagas em dec orrênci a de loc al de tr abalho; VIII - a parc ela percebi da em dec orrência do exercíci o de cargo em c omiss ão ou de função comissi onada ou gratific ada; IX - o abono de permanênci a de que tr atam o § 19 do art. 40 da Const ituição Fed er al, o § 5º do art . 2º e o § 1º do art. 3º d a Em end a Co nstitu cion al nº 41, d e 19 d e d ez embro d e 2003; X - o adicional de féri as; XI - o adicional noturno; XII - o adicional por ser viç o extr aor dinário; XIII - a parc ela paga a títul o de assistência à saúde supl ementar; XIV - a parcel a pag a a título de assis tência pr é-es col ar; XV - a parc ela paga a s ervi dor público indicado par a i ntegrar c ons el ho ou órgão deli ber ati vo, na c ondiç ão de repres entante do gover no, de órgão ou de enti dade da
admi nistração públic a do qual é ser vi dor; XVI - o auxíli o-moradi a; XVII - a Gratificaç ão por Encargo de C urs o ou Conc urso, de q ue trata o art . 76- A d a L ei no 8.112, de 11 d e d ez emb ro d e 1990; XVIII - a Gratific ação T empor ária das U nidades dos Sistemas Estrutur adores da Admi nistração Pública Federal ( GSIST E), i nstituída pel a L ei no 11.356, d e 19 de outubro d e 2006; XIX - a Grati ficaç ão de Rai o X.
vii
40. Aos s er vidores titul ares de c argos efeti vos da U nião, dos Estados , do Dis trito Federal e dos M unic ípi os, i ncl uídas suas autarquias e fundações , é asseg urado regime de previ dênci a de car áter c ontributi vo e soli dári o, mediante c ontribuição do res pecti vo ente público, dos ser vi dor es ati vos e i nati vos e dos pensionistas, obs er vados critérios q ue pr eser vem o equilíbrio financeir o e atuarial e o dis pos to neste artigo.
viii Art.
§ 2º - Os proventos de apos entadori a e as pens ões, por oc asi ão de s ua c oncess ão, não poder ão exc eder a r emuneraç ão do r es pec ti vo s ervi dor, no cargo efeti vo em q ue s e deu a apos entadoria ou que s er viu de refer ência para a conc ess ão da pens ão.
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xi§Art.
4o A c ontribuição s oci al do ser vi dor públic o ati vo de qualquer dos Poderes da U nião, incl uídas s uas autarquias e fundaç ões , par a a manutenção do res pecti vo regi me pr ópri o de pr evidência social, ser á de 11% (onze por c ento) , incidentes s obr e: I - a totalidade da bas e de contribuição, em se tratando de s er vidor que ti ver i ngress ado no s er viço público até a data da public aç ão do ato de ins tituiç ão do regime de previ dênci a c ompl ementar par a os s er vidores públicos federais titular es de c argo efeti vo e não ti ver optado por aderir a el e; II - a parcel a da bas e de c ontribuição que não exceder ao li mite máxi mo estabel eci do para os benefícios do r egime g eral de pr evidência social, em se tratando de s er vidor: a) que ti ver i ngress ado no s er viço público até a data a que s e r efer e o i nciso I e tenha optado por aderir ao regi me de previ dênci a c omplementar ali referi do; ou b) que ti ver ingress ado no s er viç o pú blico a partir da data a que s e r efere o i ncis o I, independentemente de adesão ao regi me de previ dênci a c ompl ementar ali refer
xii
1o N o c álc ulo dos proventos de aposentadoria dos ser vi dor es titul ares de cargo efeti vo de qualquer dos Poderes da U ni ão, dos Es tados, do Distrito F eder al e dos M unicípios , incluídas s uas autarqui as e fundaç ões, previ sto no § 3o do art. 40 da C onstituição F eder al e no art. 2o da Emenda C onstitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, s erá c onsi derada a média aritmétic a si mples das maior es r emuner aç ões , utilizadas c omo bas e para as contribuiç ões do ser vi dor aos regi mes de pr evidência a que esteve vinc ul ado, correspondentes a 80% ( oitenta por c ento) de todo o período c ontributi vo des de a c ompetência j ulho de 1994 ou desde a do início da c ontribuição, s e pos teri or àquel a c ompetência.
xiii Art.
§ 5o Os pr oventos , c alc ulados de ac ordo c om o cap ut deste artigo, por oc asião de s ua conc ess ão, não poderão s er i nferiores ao val or do s al ário-míni mo nem exceder a remuneraç ão do res pecti vo s er vidor no cargo efeti vo em q ue se deu a apos entadori a.
xiv Art.
62. Para o cálc ulo do valor inici al dos pr oventos proporcionais ao tempo de contribuiç ão, s erá utiliz ada fraç ão c ujo numer ador s erá o total dess e tempo e o denomi nador , o tempo necessári o à res pecti va apos entadoria vol untária c om pr oventos integrais , c onfor me in ciso III do art. 58, não se aplicando a r eduç ão no tempo de idade e c ontribuição de que trata o art. 60, r elati va ao profes sor.

xv § 1º N o c álc ulo dos proventos proporci onais , o valor r esul tante do cálc ul o pel a médi a s erá pr eviamente confr ontado c om o li mi te de r emuneraç ão do cargo efeti vo previ sto no § 9º do art. 61, para posterior aplic aç ão da fr aç ão de que trata o caput.

xvi Art. 3o Aplic a-se o limi te máxi mo estabelecido par a os benefícios do r egime ger al de previ dênci a s oci al às apos entadorias e pens ões a s ere m conc edi das pel o regi me de previ dência da U nião de que tr ata o art. 40 da Con stituição Fed er al, obs er vado o disposto na L ei no 10.887, de 18 d e junho d e 2004, aos s er vidores e membros referi dos no c aput do art. 1o desta Lei que ti verem i ngress ado no s er viç o público:
xvii II - até a data anterior ao início da vig ênci a do regi me de previ dênci a c ompl ementar de que tr ata o art. 1 o des ta Lei, e nele tenham permanecido s em per da do vínc ul o efeti vo, e que exerçam a opç ão pr evista no § 16 do art. 40 da C onstituição Feder al.
xviii
33. Es ta Lei entra em vigor :
xix I -Art.
quanto ao dis posto no C apítulo I, na data em que forem criadas quaisquer das entidades de q ue trata o art. 4o, obs er vado o disposto no art. 31;
xx Art. 49. São nomeados pel o Presi dente da Repúblic a:
xxi II - mediante indic aç ão do Mini stro de Estado, do Secretário- Ger al ou titul ar de Secretari a da Presidência da R epública, ou do Chefe do Estado-Mai or das Forç as Ar madas, os titulares dos c argos em c omiss ão de C ons ultor J urídico;
xxii Art. 58. Os cargos de C onsul tor Jurídic o s ão pri vati vos de Bac har el em Direito de pr ovada c apaci dade e experiênci a, e r ec onhecida i donei dade, q ue tenham cinco anos de pr átic a forens e.
xxiii Art. 50. São dir eitos dos militares:
xxiv § 1º A perc epção da remuner ação correspondente ao grau hier árquico s uperior ou mel hori a da mes ma, a que s e refer e o item II des te artigo, obedec erá às s eguintes c ondiç ões : a) o oficial q ue contar mais de 30 (trinta) anos de ser viç o, após o ingresso na i nati vidade, terá seus pr oventos calc ulados s obre o s oldo correspondente ao posto i medi ato, s e em s ua F orça exis tir, em tempo de paz , pos to superior ao seu, mes mo q ue de outro C orpo, Quadr o, Arma ou Ser viç o; se oc upante do úl timo posto da hi erarqui a militar de s ua F orça, em tempo de paz, o ofici al terá os pr oventos calc ul ados tomando-se por bas e o s ol do de s eu próprio posto, acrescido de perc entual fi xado em l egislaç ão específica; b) os s ubtenentes e suboficiais , quando tr ansferidos par a a inati vi dade, ter ão os pr oventos c alcul ados sobre o sol do c orres pondente ao posto de s egundo-tenente, des de que c ontem mais de 30 (trinta) anos de s er viç o; e c) as demais pr aç as que contem mais de 30 (trinta) anos de ser viç o, ao s erem transferidas para a i nati vidade, terão os proventos c alc ulados s obr e o s oldo c orres pondente à graduação i medi atamente s uperior . (Revogado)
xxv Art. 34. Fica as segur ado ao militar que, até 29 de dezembro de 2000, tenha completado os req uisitos par a s e tr ansferir para a i nati vidade o direito à percepç ão de r emuner aç ão corr espondente ao grau hier árquic o s uperior ou mel horia dessa remuneração.
xxvi Art. 102. Além das ausênci as ao ser viç o previ stas no art. 97, s ão consi der ados como de efeti vo exercíci o os afastamentos em virtude de:
xxvii
- participaç ão em pr ograma de trei namento regul ar mente i nstituído ou em programa de pós-graduaç ão stricto s ensu no País, confor me dis puser o r egul amento;
xxviii IV
Art. 40. Aos s er vidores titul ares de c argos efeti vos da U nião, dos Estados , do Dis trito Federal e dos M unic ípi os, i ncl uídas suas autarquias e fundações , é asseg urado regime de previ dênci a de car áter c ontributi vo e soli dári o, mediante c ontribuição do res pecti vo ente público, dos ser vi dor es ati vos e i nati vos e dos pensionistas, obs er vados critérios q ue pr eser vem o equilíbrio financeir o e atuarial e o dis pos to neste artigo.
xxix § 1º Os s er vidor es abr angidos pelo regime de previ dênci a de que trata este ar tigo s erão apos entados, calc ulados os s eus proventos a partir dos valor es fi xados na forma dos §§ 3º e 17:
xxx I - por i nvalidez per manente, s endo os proventos proporcionais ao tempo de c ontribuiç ão, exceto s e dec orrente de aci dente em s er viç o, moléstia pr ofissi onal ou doenç a grave, c ontagiosa ou i ncur ável, na forma da lei ;

