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PÁGINA 01

DOU, DE,
29/05/2015
SEÇÃO I
PÁGINA 16

ATO

EMENTA

LEI Nº 13.127, DE 26
DE MAIO DE 2015

Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, para eximir as
entidades de autogestão constituídas sob a
forma de fundação, de sindicato ou de
associação da obrigação de constituir pessoa
jurídica independente, especificamente para
operar planos privados de assistência à saúde.

PORTARIA
CONJUNTA Nº- 2, DE
27 DE MAIO DE 2015

Prorroga por 1 (um) ano, a partir de 3 de
julho de 2015, o prazo de validade do
concurso público para provimento de vagas
nos cargos de nível superior e de nível
intermediário do Plano Geral de Cargos do
Poder Executivo - PGPE, de que trata a Lei nº
11.357, de 19 de outubro de 2006, e alterações,
regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.

PORTARIA Nº 164, DE
27 DE MAIO DE 2015

Prorroga, por um ano, a contar de 20 de
junho de 2015, o prazo de validade do
concurso público para provimento de cargos
de Procurador Federal de 2ª Categoria, na
forma do subitem 23.29, do Edital PGF nº 4,
de 27 de agosto de 2013, publicado no Diário
Oficial da União de 29 de agosto de 2013, na
Seção 3, págs. 1 - 9, cujo resultado final foi
homologado pela Portaria nº 196/AGU, de 18
de junho de 2014, publicada no Diário Oficial
da União de 20 de junho de 2014, Seção 1,
pág. 26 a 29.

RESENHA DE MATÉRIAS DE GESTÃO DE PESSOAS
PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015
OBSERVAÇÕES:
1) Passe o cursor sobre o número do ato para ter acesso ao link e ler o arquivo na íntegra.
2) Caso o Adobe Acrobat Reader não estiver instalado em seu computador, você poderá instalá-lo gratuitamente clicando no endereço: http://www.adobe.com

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

Continua...

PUBLICAÇÃO
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CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
41/2015/CGEXT/
DENOP/SEGEP/MP

Progressão
funcional.
Concessão
da
progressão funcional de servidor Agente de
Polícia Civil, pertencente ao Quadro de
Pessoal Ativo do Extinto Território Federal de
Rondônia, que requer a sua promoção à classe
especial, com a devida retificação de sua
remuneração no contracheque, acrescidas de
correção monetária e juros legais.

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
68/2015/CGEXT/
DENOP/SEGEP/MP

Grupo
Tributação,
Arrecadação
e
Fiscalização - TAF dos ex-Territórios Equiparação salarial com a Carreira de
Auditoria da Receita Federal do Brasil.

NOTA TÉCNICA Nº
73/2015/CGEXT/
DENOP/SEGEP/MP

Requerimento visando a inclusão no Projeto
de Lei de regulamentação da Emenda
Constitucional n° 79, de 27 de maio de 2014,
da equiparação salarial dos servidores
médicos do extinto Território Federal do
Amapá com os servidores médicos do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA,
regidos pela Lei n° 11.890, de 24 de dezembro
de 2008, com Plano de Carreiras e Cargos, ou
com os servidores médicos do Ministério do
Meio Ambiente – MMA
e do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA.

CONLEGIS
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NOTA TÉCNICA Nº
74/2015/CGEXT/
DENOP/SEGEP/MP

Cessão de servidores oriundos do Quadro de
Pessoal do extinto Território Federal de
Rondônia, vinculados a Quadro em Extinção
da União, podem ser cedidos/requisitados
para órgãos da administração federal,
observando os termos do art. 93 da Lei nº
8.112, de 1990, e do Decreto nº 4.050, de 2001,
para o Campus de Guajará-Mirim da
Fundação Universidade Federal de Rondônia.

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
75/2015/CGEXT/
DENOP/SEGEP/MP

Cessão para composição de Força de
Trabalho. Servidor do Quadro de Pessoal do
extinto Território Federal de Rondônia para a
então Superintendência de Administração do
Ministério da Fazenda no Estado de Rondônia
- SAMF/RO.

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA Nº
80/2015/CGEXT/
DENOP/SEGEP/MP

Redistribuição de servidores, do Quadro de
Pessoal do Extinto Território Federal de
Roraima para o Ministério do Trabalho e
Emprego.

CONLEGIS
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NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

INFORMATIVO STF N0 785
ADOÇÃO DE DESCENDENTE MAIOR DE IDADE E LEGITIMIDADE Não é legítima a adoção
de descendente maior de idade, sem a constatação de suporte moral ou econômico, com o fim de
induzir o deferimento de benefício previdenciário. Com base nessa orientação, a Primeira Turma
denegou mandado de segurança impetrado em face de decisão do TCU, que negara registro a
pensão militar recebida pela impetrante. No caso, ela fora adotada, aos 41 anos de idade, pelo avô,
servidor militar aposentado. No momento da adoção, a impetrante exercia o magistério no serviço
público estadual. De início, o Colegiado afastou alegação de ofensa ao contraditório e à ampla
defesa. No ponto, invocou o Enunciado 3 da Súmula Vinculante do STF. Repeliu, também, arguição
de decadência. A incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, a tratar da decadência do
direito de a Administração anular os próprios atos após decorrido o prazo fixado, pressuporia
situação jurídica aperfeiçoada. Isso não sucederia quanto ao ato de natureza complexa, conforme
jurisprudência da Corte. No mérito, a Turma assinalou que não haveria demonstração da
dependência econômica capaz de justificar o deferimento da pensão...MS 31383/DF, rel. Min. Marco
Aurélio, 12.5.2015. (MS-31383)

DATA

11 A 15 DE
MAIO DE
2015

CLIPPING DO DJE
RE N. 724.347-DF - RED P/ O ACÓRDÃO: MIN. ROBERTO BARROSO - EMENTA:
Administrativo. Responsabilidade Civil Do Estado. Investidura Em Cargo Público Por Força De
Decisão Judicial.
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por
decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido
investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
2. Recurso extraordinário provido.
*noticiado no Informativo 775

SALA DE NOTÍCIAS
PROFESSOR QUE FICOU 26 ANOS AFASTADO DA FUNÇÃO NÃO TEM DIREITO À
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

DATA

26/05/2015
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JURISPRUDÊNCIA – BOLETIM DE PESSOAL Nº 023

DATA

Acórdão 843/2015 Plenário (Representação, Relator Ministro Augusto Nardes) Sistema S.
Nepotismo. Função de confiança. 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.
Acórdão 918/2015 Plenário (Representação, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Conselhos de profissões. Admissão. Concurso público. Os contratos de trabalho de empregados
admitidos por conselhos de fiscalização profissional sem prévio concurso público, após 18/05/01,
para exercício de atividades não contempladas nas funções de direção, chefia e assessoramento,
devem ser rescindidos, sem prejuízo da realização de concurso público para preenchimento dos
cargos efetivos.
Acórdão 1896/2015 Primeira Câmara (Monitoramento, Relator Ministro Walton Alencar
Rodrigues) Aposentadoria. Legislação aplicável. Marco temporal. Os servidores que adquiriram o
direito à aposentadoria por idade, com o implemento das condições antes da edição da EC 41/03,
podem se aposentar, a qualquer tempo, com base nos critérios definidos na legislação anterior,
desde que computado apenas o tempo de serviço prestado até a data de publicação dessa emenda
(31/12/2003).
Acórdão 1945/2015 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro José Múcio Monteiro) Pensão
Civil. Redutor. Cálculo É ilegal o ato de pensão civil, concedido já na vigência da MP 167/04
(convertida na Lei 10.887/04), cujos valores não correspondam à totalidade dos
proventos/remuneração do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social, acrescida de 70% da parcela excedente a esse limite.
Acórdão 1966/2015 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Bruno Dantas)
Aposentadoria. Aposentadoria-prêmio. Cargo com referência única. É legal o pagamento da
chamada aposentadoria-prêmio com o acréscimo de 20% (art.iii184, incisoivII, da Lei 1.711/52) ao
ocupante de cargo com referência única, na hipótese de este ser em tudo similar a cargo isolado,
conforme previsto no art. 184, incisovIII, da mesma lei.
Continua...

Abril/2015

RESENHA DE MATÉRIAS DE GESTÃO DE PESSOAS
PERÍODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2015
OBSERVAÇÕES:
1) Passe o cursor sobre o número do ato para ter acesso ao link e ler o arquivo na íntegra.
2) Caso o Adobe Acrobat Reader não estiver instalado em seu computador, você poderá instalá-lo gratuitamente clicando no endereço: http://www.adobe.com

Continuação...

JURISPRUDÊNCIA – BOLETIM DE PESSOAL Nº 023

DATA

Acórdão 2236/2015 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Benjamin Zymler) Estrutura
remuneratória. Parcela PCCS. Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. A partir da
publicação da MP 301/06, convertida na Lei 11.355/06, foi regularizado o pagamento da parcela de
PCCS aos servidores das áreas da Previdência, da Saúde e do Trabalho que não optaram pela nova
carreira criada pela MP, desde que a parcela seja paga na forma de VPNI.
Acórdão 1457/2015 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relatora Ministra Ana Arraes) Apreciação
do ato. Alteração do ato. Requisitos. O ato de alteração deve ser apreciado pelo TCU após ou
conjuntamente com a concessão inicial da aposentadoria, uma vez que a alteração possui natureza
acessória à concessão inicial.
Acórdão 1460/2015 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relatora Ministra Ana Arraes) Pensão civil.
Beneficiário inválido. Capacidade laboral. A existência de vínculo empregatício, ao denotar a
capacidade laboral do beneficiário, torna ilegítimo o recebimento de pensão por invalidez, uma vez
que esta pressupõe a total incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência. Os
benefícios pensionais têm caráter de substituição da remuneração e não de complemento.

Abril/2015

Acórdão 1595/2015 Segunda Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministro-Substituto André
de Carvalho) Aposentadoria por invalidez. Laudo pericial. 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.vi76 da Lei Orgânica da
Magistratura).
Acórdão 1882/2015 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Aposentadoria. Vantagem “opção”. Requisitos. A incorporação da vantagem “opção” (art.vii2º da
Lei 8.911/94) aos proventos de aposentadoria ocorre com base na função de maior valor entre as
exercidas pelo servidor, desde que ocupada pelo interregno mínimo de dois anos. Não atendida essa
condição temporal, a incorporação ocorre com base na função de valor imediatamente inferior,
dentre as ocupadas, sem qualquer condicionamento temporal (art.viii193, §ix1º, da Lei 8.112/90).

iiiArt. 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:
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, par a 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 ndiret a 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. 184. O funcionári o que c ontar 35 anos de s er viç o s erá aposentado: (Revogado)
iv II – com pr ovento aumentado de 20% quando ocupante da últi ma classe da r es pec ti va carr eira; (Revogado)
v III – c om a vantag em do i ncis o II, q uando oc upante de cargo isol ado se ti ver per manecido no mes mo durante tr ês anos . (Revogado)

vi 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 .

vii Art. 2º É facultado ao s er vidor i nvestido em c argo em c omiss ão ou funç ão de direç ão, c hefi a e assessor amento, pr evistos nesta Lei, optar pel a remuner aç ão correspondente ao venci mento de s eu cargo efeti vo, acresci do de cinqüenta e ci nco por c ento do venci mento fi xado para o c argo em co miss ão, ou das funç ões de dir eção, chefi a e ass ess oramento e da grati ficaç ão de ati vidade pelo desempenho de funç ão, e mais a repre sentaç ão mens al.
viii
Art. 193. O s er vidor que ti ver exercido função de direç ão, c hefia, assessor amento, assi stênci a ou cargo em c omis são, por período de 5 (cinco) anos c ons ec uti vos, ou 10 (dez) anos i nterpolados, poderá aposentar-se com a gratific aç ão da funç ão ou r emuner aç ão do c argo em c omissão, de maior val or, desde que exercido por um período míni mo de 2 ( dois) anos . (Revog ado pel a Lei nº 9.527, de 10.12.97)
ix § 1° Quando o exercíci o da funç ão ou cargo em c omis são de mai or valor não corr esponder ao período de 2 (dois) anos, ser á i ncor por ada a gratific ação ou remuner ação da função ou c argo em c omissão i medi atamente i nferior dentr e os exercidos. (R evogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

