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ATOS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

EMENTA

CONGRESSO
NACIONAL

DOU, DE
08/05/2015
SEÇÃO I
PÁGINA 2

EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº
88, DE 07 DE MAIO DE
2015

Altera o art. 40 da Constituição Federal,
relativamente ao limite de idade para a
aposentadoria compulsória do servidor
público em geral, e acrescenta dispositivo ao
Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias.
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ATOS ELABORADOS PELA SEGEP – MP
https:conlegis.planejamento.gov.br

ÓRGÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

PUBLICAÇÃO

ATO

EMENTA

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
34/2015/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Cessão de servidor integrante da carreira
de gestão governamental.

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
51/2015/CGEXT/DENOP/
SEGEP/MP

Reembolso de despesas médicas por
empregado público.

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
100/2015/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Consulta sobre adesão ao Programa
Empresa Cidadã. Prorrogação de licença
maternidade.

NOTA INFORMATIVA Nº
131/2015/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Impossibilidade da flexibilização da
jornada diária de trabalho fora do
contexto excepcional e específico do artigo
3º do Decreto nº 1.590, de 1995, e nos
casos em que se reduz proporcionalmente
a remuneração nos termos da Medida
Provisória nº 2.174-28, de 2001.

CONLEGIS
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NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

SALA DE NOTÍCIAS

É LEGAL CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS PARA A ANS

BOLETIM JURISPRUDÊNCIA Nº 78
Acórdão 843/2015 Plenário (Representação, Relator Ministro Augusto Nardes) Pessoal. Sistema S.
Nepotismo. As entidades do Sistema S estão sujeitas às normas gerais consubstanciadas no art.i37 da
Constituição Federal no que diz respeito à admissão de pessoal, devendo observar especialmente os
princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, sendo vedada a nomeação de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, para o seu
quadro de funções de confiança, consoante o disposto na Súmula Vinculanteii13/STF.

DATA

30/04/2015

DATA

14 e 15 de
Abril de
2015

Acórdão 1595/2015 Segunda Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministro-Substituto André
de Carvalho) Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Magistrado. Ante a recusa de magistrado a se
submeter a inspeção por junta médica oficial, a Administração pode concluir por sua aposentadoria
por invalidez valendo-se de outros meios de prova (art.iii76 da Lei Orgânica da Magistratura).

i Art. 37. A administr aç ão públic a direta e i ndireta de qualquer dos Poderes da U nião, dos Estados , do Distrito F ederal e dos M unic ípi os obedecer á aos pri ncípios de l egalidade, i mpess oalidade, morali dade, publici dade e eficiência e, também, ao segui nte:
ii Súmu la Vincu lant e 13: A nomeaç ão de c ônjuge, c ompanheiro ou par ente em linha reta, col ateral ou por afi nidade, até o terceiro grau, i nclusi ve, da autori dade nomeante ou de ser vi dor da mes ma pess oa jurídic a inves tido em c argo de dir eç ão, c hefia ou ass ess oramento, para o exercíci o de cargo em comiss ão ou de c onfianç a ou, ainda, de função grati ficada na administr aç ão pública direta e i ndireta em qualquer dos poderes da Uni ão, dos Es tados, do Distrito F eder al e dos Municípios , c ompr eendido o ajus te mediante designações r ecíproc as , vi ola a C ons tituição F eder al.

iii Art. 76 - Os Tri bunai s dis ciplinar ão, nos Regi mentos Inter nos , o proc ess o de verificaç ão da i nvalidez do magistr ado para o fim de apos entadoria, c om obs er vânci a dos s eguintes requi sitos : I - o pr oc ess o terá início a r equerimento do magistrado, por or dem do Presi dente do Tri bunal, de ofíci o, em c umpri mento de deli ber aç ão do Tribunal ou s eu órgão es pecial ou por provoc aç ão da C orregedoria de J ustiç a; II - tratando-s e de inc apaci dade mental, o Pr esidente do Tri bunal nomear á c urador ao paciente, s em prej uíz o da defes a que es te q ueir a oferec er pess oal mente, ou por pr oc urador q ue cons tituir; III - o paci ente deverá ser afastado, des de l ogo, do exerc ício do c argo, até final decisão, devendo fic ar c oncluído o proc ess o no pr azo de sess enta dias ; IV - a r ecusa do paciente em s ubmeter-se a perícia médic a per mitirá o julg amento baseado em q uaisquer outras pr ovas; V - o magistrado que, por dois anos cons ec uti vos, afas tar-s e, ao todo, por s eis meses ou mais para tratamento de s aúde, deverá submeter -s e, ao req uer er nova lic enç a para igual fim, dentr o de dois anos , a exame par a verific ação de invali dez ; VI - s e o Tri bunal ou s eu órgão especial concl uir pela
incapacidade do magistrado, c omunic ará i medi atamente a decisão ao Poder Exec uti vo, par a os devidos fins .

