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Palavra dos professores - autores
Prezado estudante
Este trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema, mas de esclarecer
alguns poucos aspectos sobre o assunto tão abrangente. Sinto-me honrado
em poder colaborar com você.
Minha maior satisfação é de saber que este material didático terá uma dupla
utilidade: a primeira, de levar até você um melhor grau de compreensão
a respeito da administração pública e do corpo de pessoal que a integra
– o que por certo se traduzirá em maior desempenho profissional de sua
parte. A segunda, mais importante a meu ver, é a formação intelectual de
indivíduos com capacidade analítica radical, fruto de todo estudo e reflexão
a que você se submete, e que por certo melhorará o próprio exercício da
cidadania e, consequentemente, o País.

Bons estudos e bom aproveitamento!
Os autores.
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Aula 1 - Disposições constitucionais gerais
relativas aos servidores públicos
Nesta aula apresentaremos o dispositivo constitucional que
fundamenta o conceito de administração pública e seus cinco
princípios básicos: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade e Eficiência. Comentam-se, nesta aula, o caput
do art. 37 da CF, que também impõem condutas impositivas à
administração. Elas criam, por decorrência e em sentido inverso,
direitos aos servidores de reclamar o devido comportamento do
legislador, de todo aparelho estatal e da sua categoria profissional.

1.1 Administração pública: conceito e
princípios
Art. 37
A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da
união, dos estados, do distrito federal e dos municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte.

Figura1.1 - Themis-Deusa da Justiça- Brasília
Fonte: letrajuridica.com.br

Analisando os principais conceitos inseridos no dispositivo constitucional
citado acima, é necessário sistematizar, primeiramente: o que é administração
pública, a diferença entre administração pública direta e indireta, a repartição
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de competências dos três poderes (União, estados e municípios) e os
princípios básicos da administração pública, para que se possa compreender
as particularidades da relação entre servidor público e a administração
pública.
Assim, a administração pública, definida entre outras maneiras, como “o
conjunto de órgãos incumbidos das funções administrativas” ou o “conjunto
de atividades concretas do Estado desempenhadas de forma imediata
para atender às necessidades públicas”, é na verdade a estrutura de todo
aparelho governamental visível e próxima do cidadão. Ela funciona como elo
intermediário entre as decisões de governo expressadas em lei, e a satisfação
do interesse público, coletivo, para o convívio social.

Assista ao vídeo sobre Administração direta e indireta na Tv
Justiça.
Acesso em: http://www.youtube.com/watch?v=FSWrHT
at7SU&feature=related

Segundo o art. 37 a administração pública pode ser dividida em duas espécies:
administração direta e administração indireta. Sendo, administração pública
direta: é a formada pelos órgãos que exercem atividade administrativa
no interior da pessoa política, nas palavras (BITTENCOURT, pág. 56); e a
administração pública indireta:decorre pela descentralização por serviços
que consistem na instituição pelo Estado, por meio de lei, de uma pessoa
jurídica de direito público ou privado à qual se atribui a titularidade e a
execução de determinado serviço público (BITTENCOURT, pág. 59).
A administração direta engloba toda a estrutura vinculada ao centro do
poder, sem autonomia decisória. A indireta, ou descentralizada, são órgãos
criados com personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa,
financeira e patrimonial, mas que, nem por isso, perdem suas características
de órgãos públicos, submetendo-se aos mesmos princípios constitucionais
destinados à administração pública em geral, e ao mesmo governo.

Servidor público civil: pessoa
legalmente investida no cargo
público.
Servidor público militar:
aquele que integra as Forças armadas e os serviços militares estaduais (polícia militar e corpo de
bombeiros militar)

Democracia: é o governo do
povo, pelo povo e para o povo
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Para tanto, é importante ressaltar que é, somente, através dos recursos
humanos que se dará na realidade à ação prevista em lei como necessária
a alcançar o interesse da coletividade organizada. Por meio dos servidores
públicos ou agentes públicos (agentes políticos, servidores estatutários,
empregados públicos e servidores temporários) que devem ser profissionais
em suas atividades específicas, e permanentes, como o são os serviços a
serem prestados rotineira e continuamente à população é que se concretizará
o interesse da coletividade.
Esta estrutura orgânica e humana encarregada da coordenação e prestação
de serviços coletivos, parte integrante e ativa do governo, mereceu do
constituinte um tratamento sistematizado. Visando, sobretudo, o respeito
aos princípios fundamentais da democracia, do direito positivado, da
cidadania, e mais, a plena observância do fim do Estado, que é o atendimento
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do interesse público, mediante a aplicação daquelas regras elencadas no
caput do artigo 37 da CF/88, quais sejam: a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e a eficiência.
Assim, compreendidos pela doutrina:
a) Legalidade - a administração, por seus agentes, está absolutamente
submetida ao mandamento legal. “Não há liberdade, nem vontade pessoal na administração pública”. (Helly Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 17. ed. São Paulo : Malheiros). Na inexistência de lei
sobre matéria de sua competência instituidora, a administração ficará
inerte, sem possibilidade de dar solução a casos concretos ou de iniciar
qualquer ato de execução de procedimentos ou serviços.

Caput: é o termo, geralmente
usado nos textos legislativos, em
referência ao enunciado do artigo. Caput vem do latim e significa
cabeça (http://pt.wikipedia.org/
wiki/Caput);

b) Impessoalidade (ou finalidade) - exige que os atos administrativos sejam praticados exclusivamente para a consecução do objetivo da lei que
o exige. A finalidade da lei, em termos amplos, é o atendimento do interesse público, portanto, será nulo todo ato que derive de lei individualizadora de destinatários. De outro lado, significa que nenhum agente político age em nome próprio, o ato será sempre da administração pública.
c) Moralidade - trata da moralidade jurídica, isto é, da execução das leis
através de atos que tenham um fim justo e legal, no atendimento de
direito individual ou coletivo, sem intenção de beneficiar ou prejudicar
pessoa certa.
d) Eficiência – “é o princípio que impõe à administração pública a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento,
além, por certo, de observar outras regras, a exemplo do princípio da
legalidade.”. (Diógenes Gasparini, 2000, p.19) (Direito Administrativo, 5.
ed. São Paulo : Saraiva)
É preciso entender que a Constituição Federal também apresenta o sistema de
repartição de competências entre a União Federal, os Estados, Distrito
Federal e Municípios, que é extremamente importante para compreender
o relacionamento entre a Administração e os seus trabalhadores. Assim,
está garantida a cada um destes entes federativos capacidade legislativa
autônoma, isto é, desvinculada da legislação das demais entidades políticas,
ressalvada a estrita observância das normas e princípios constitucionais que
a todos obriga, bem como a exclusividade de certos temas a determinados
entes.
Portanto, dentre as competências comuns, que estão no texto constitucional,
cabe a cada esfera de governo (federal, estadual e municipal) a competência

Aula 1 - Disposições constitucionais gerais relativas aos servidores públicos
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Para melhor entendimento da
matéria, acesse: http://jus2.
uol.com.br/doutrina/texto.
asp?id=317

Governo: complexo de regras
ou princípios adotados, que sirvam de orientação ou fundamentos aos poderes do governante
ou governantes, cujas mãos e
colocado o governo

para organizar os serviços concernentes à administração pública, o que
é reafirmado pelo caput do art. 37, também da Constituição Federal,
condicionando seu exercício aos princípios e normas que arrola.
Vale dizer que não basta o comando constitucional para tornar possível
a admissão do elemento humano ao serviço administrativo, é necessária
e indispensável lei (estatuto) da União, dos Estados ou dos Municípios
regulando a forma do acesso.
Portanto, como última observação necessária, cuide-se de lembrar que a
administração pública, orgânica e humana, não é exclusividade do Poder
Executivo e nem se confunde com quaisquer dos Poderes de governo.
Assim, tanto o Legislativo quanto o Judiciário (na esfera estadual e federal),
contam com seus próprios aparelhos administrativos, que organizam e
gerenciam no exercício de suas independências e para satisfação exclusiva
de seus interesses internos, muito embora seja o Poder Executivo, por sua
própria função de dar concretude aos serviços destinados ao público e
definidos em lei, que detém a maior estrutura.
Também na esfera municipal, verifica-se, sem que se confundam os
representantes políticos eleitos com os servidores administrativos, destacamse e são independentes entre si, a administração executiva e a administração
do legislativo.

Saiba mais
Administração Direta: o núcleo de cada administração pública
(federal, estadual, distrital ou municipal), que corresponde à
própria pessoa jurídica política (União, Estado, Distrito Federal,
Municípios) e seus órgãos despersonalizados. Administração
Indireta: o conjunto de entidades personalizadas, vinculadas
normalmente a um órgão da Administração Direta (Ministério ou
Secretaria), previstas no art. 4, II, do Decreto-lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967:

e-Tec Brasil

•

autarquias;

•

fundações públicas;

•

empresas públicas;

•

sociedades de economia mista.
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Resumo
Espera-se, que no final desta aula, você conceitue administração pública
como o conjunto de atividades concretas do Estado desempenhadas de
forma imediata para atender às necessidades públicas. Lembre-se do LIMPE
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) que são os
princípios básicos norteadores da administração pública. E ainda, os conceitos
de administração direta (ou centralizada) e indireta (descentralizada) e da
Competência comum do art. 23 da Constituição Federal

Aula 1 - Disposições constitucionais gerais relativas aos servidores públicos
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Aula 2 - Do acesso ao serviço público
Será abordado nesta aula o art. 37 inciso I da CF, que estabelece
os requisitos de acessibilidade aos cargos, empregos e funções
públicas na administração pública. O principal objetivo é permitir
a diferenciação e imediato reconhecimento do vínculo do servidor
público com a administração pública. E também questões
específicas sobre limite de idade e discriminação de sexo na
administração pública.

2.1 Cargos, empregos e funções
Art. 37.
I - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
Da ideia central de que para bem administrar se faz necessária a organização
das atividades a serem executadas para a consecução de qualquer fim, e
de que na administração pública, todas as competências e atribuições são
definidas em lei, segue-se uma estruturação bem delineada e definida, para
que não haja superposição de tarefas entre os vários órgãos e seus servidores,
com notório prejuízo ao interesse coletivo.
Cargo público, por definição, será a mais simples e menor unidade de
competência da administração, a ser expressa por um agente, e que engloba
determinadas e certas atribuições, responsabilidades específicas, remuneração
certa, destinada a ser titularizada por um profissional legalmente qualificado
para seu desempenho.
O conjunto de atribuições de cada cargo é denominado de função. A todo
cargo corresponde uma função. Nem toda função pública, no entanto, é
necessariamente ligada a um cargo.
A distinção entre os cargos públicos pode ser feita da seguinte forma: cargos
em comissão; cargos efetivos e cargos vitalícios.
a) Os cargos em comissão podem ser definidos como aqueles cuja forma
de provimento é estabelecida por lei como sendo de livre nomeação e
exoneração (conforme art. 37, inc. II, CF/88), não dispondo de estabilida

Aula 2 - Do acesso ao serviço público

23

Cargo: na terminologia jurídica, particularmente designa o
emprego, tido ou mantido pela
pessoa em estabelecimento público ou particular, e a situação
da pessoa, diante de certo posto
ou encargo, que lhe é confiado.
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Emenda Constitucional: designa tanto o processo como o
resultado da atividade do poder constituinte de reforma da
Constituição. A CF/88 denomina
emenda constitucional ao processo comum de reforma, previsto no art. 60, dando o nome de
revisão à reforma a que se refere
o art. 3° do ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

de. Tais cargos não precisam de concurso para seu provimento em razão
da sua natureza eminentemente transitória, sendo destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. A Emenda
Constitucional n° 19 atribuiu à lei o papel de estabelecer a quantidade
de cargos dessa natureza a serem preenchidos por servidores de carreira,
ou seja, por detentores de cargos efetivos.
b) Cargos efetivos - ao contrário dos comissionados, precisam ser providos
através de concurso público e, depois de passado o período de estágio
probatório (conforme art. 41, CF/88) dispõem da estabilidade no serviço
público, o que garante a seus ocupantes certa independência no exercício de suas atividades, só podendo ser exonerados em razão de circunstâncias especiais.
c) Cargos vitalícios - são relacionados com o exercício de certas atribuições para as quais se exige absoluta independência, como a de administração da justiça, cujos ocupantes têm suas garantias estabelecidas por
normas constitucionais (conforme art. 95 e incisos, CF/88).
Antes da atual Carta Constitucional, admitiam-se para o serviço da
Administração os extranumerários e os interinos, que compunham um
quadro de funções paralelo ao quadro de cargos; eram, em regra, de livre
provimento e exoneração, e não conferiam estabilidade a seus ocupantes.
Para efeito de melhor compreensão, deve ser diferenciada a natureza da
função – conjunto de atribuições de um cargo – da função de confiança.
Função de confiança - compreende o atendimento a atribuições de chefia,
direção e assessoramento, com remuneração feita em razão do serviço
mediante acréscimo pecuniário ao vencimento de servidores efetivos, aos
quais a CF/88 garante exclusividade de exercício, conforme inciso V, artigo
37.
Por definição jurídica, pode-se conceituar as funções públicas, portanto,
como plexos unitários de atribuições, criados por lei, correspondentes a
encargos de direção, chefia ou assessoramento, a serem preenchidas por
titular de cargo efetivo, da confiança da autoridade que as preenche.
Emprego público - A criação de empregos públicos ocorreu na vigência da
Constituição de 1967, que autorizava a contratação de temporários; embora
fosse exigido para os temporários o regime especial de direito administrativo,
com suas características de prevalência da vontade estatal.
A omissão legislativa na quase totalidade das entidades políticas, exceção
feita ao Estado de São Paulo, derivou no uso indiscriminado de contratos
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submetidos às leis trabalhistas, que se proliferaram e se estenderam no
tempo, de forma a não permitir que o constituinte de 1988 fechasse os
olhos a esta realidade, apesar da não submissão dos contratados ao concurso
público. Isto na administração direta, posto que na administração indireta
existam organismos que, por suas próprias feições e necessidade de maior
flexibilização para produção de efeitos positivos em sua atuação, utilizam
legitimamente as normas trabalhistas.
Portanto, emprego público designa, igualmente, uma unidade de atribuições
e responsabilidades, com remuneração certa, diferindo do cargo público pela
qualidade do vínculo: emprego tem natureza jurídica contratual e regida
pelas normas do direito do trabalho ( CLT- pelas Consolidações das Leis
Trabalhistas).

Consolidações das Leis Trabalhistas: assim se diz da reunião, em um só corpo, convenientemente sistematizadas, de todas
as leis referentes a uma matéria.

Segundo Bittencourt, tanto cargo como emprego público
consubstanciam um conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas em lei que são cometidas a um servidor público,
distinguindo-se pelo tipo de vínculo que liga o servidor ao Estado.
Já o conceito de função corresponde ao conjunto de atribuições às
quais não corresponde nem cargo nem emprego. Na Constituição,
encontra-se claramente duas funções; a) funções de confiança (art.
37,V); função exercida por servidores contratados temporariamente
( art. 37,IX)
Ao citar, neste inciso, os cargos, empregos e funções públicas, o constituinte
pretendeu não deixar margem de discricionariedade ao administrador,
excluindo garantia de acesso igualitário a qualquer das modalidades
existentes de participação no serviço público e evitando, como ocorreu no
passado, a burla aos princípios elencados no “caput” do artigo 37 da CF/88.

2.2 Questões relevantes sobre os cargos,
empregos e funções
2.2.1 Garantia de acesso ao serviço público

A acessibilidade ao serviço público, garantida na forma constitucional e
concretizando o princípio da impessoalidade na Administração, visa impedir
que os cargos públicos (empregos e funções) sejam providos de forma
aleatória, por pessoas cujos méritos, embora evidentes ao administrador,
não sejam maiores nem atendam aos anseios coletivos melhor do que outros
profissionais igualmente categorizados, mas distantes da esfera de análise
do responsável pela captação de recursos humanos.

Aula 2 - Do acesso ao serviço público
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Deixa claro, a norma maior que esta garantia destina-se aos brasileiros, natos
ou naturalizados, visto que a própria Constituição Federal em seu artigo 12,
§ 2º, proíbe qualquer diferenciação entre ambos.
As exceções a esta ordem, que dão exclusividade de certos postos aos
brasileiros natos, são ditadas pela própria Constituição, sendo impossível
que se crie nova regra excepcionadora por lei hierarquicamente inferior.
Registre-se que os portugueses, por força do § 1º do mesmo artigo, gozam
de iguais direitos, não lhes sendo exigida a naturalização para que ingressem
no serviço público, desde que em Portugal se dê igual garantia aos brasileiros.
A referência a estrangeiros, como visto, depende da edição de legislação
específica, ainda que para o atendimento a uma situação circunstancial,
a União – competente para tratar da matéria – já tenha regulamentado
a atuação de profissionais estrangeiros para o exercício das funções de
magistério do ensino superior, exclusivamente.

2.2.2 Requisitos estabelecidos em lei
Incisos: derivado do latim incius
(aberto, cortado), e geralmente
empregado, na linguagem jurídica, para indicar cada uma das
divisões, feitas num artigo da lei,
encabeçada por um número ou
por uma letra.

A disposição constitucional de atendimento dos requisitos legais funciona
como uma limitação ao amplo acesso assegurado no inciso I do art. 37.
Mas não assegura que a lei limitadora possa fazer qualquer exigência sem
considerar as demais normas de direito, tal como a proibição de discriminação
religiosa, política, de cor, estado civil, sexo ou idade. Ou, ainda, que venha
a exigir, por exemplo, formação de nível superior para acesso ao cargo de
auxiliar administrativo. Tudo que for estabelecido em lei há de ter lógica
e objetividade facilmente verificáveis, visando a concretização do mínimo
indispensável para o atingimento do interesse coletivo a ser alcançado.
No entanto, chama à atenção duas questões que merecem soluções buscadas
mais na realidade de que nos princípios de direito: a relativa à questão da
idade e a do sexo.

Figura 2.1 - Idosos
Fonte: http://tudoglobal.com
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2.2.3 Limite de idade
O artigo 7º, XXX, de observância obrigatória pela administração pública, por
força da remissão do artigo 39, § 3º – que admite exceções no final do texto
– ambos da CF/88, relativamente à proibição expressa de discriminação em
razão da idade, encontra na própria Constituição disposições que de pronto
determinam a idade mínima e máxima para o acesso a cargos públicos de
provimento efetivo.
A mínima, de dezoito anos, decorre da plena cidadania que se alcança com
o direito de ser votado em pleitos eleitorais. Esta idade mínima, pela mesma
razão, deve ser observada em relação aos cargos de livre provimento e
exoneração, como o são os cargos comissionados.
Já a idade máxima, de setenta anos, decorrente da imposição de aposentadoria
nesta idade, conforme inciso II do artigo 40, também de índole constitucional,
não impede acesso a cargo comissionada dada à liberdade que se dá ao
administrador para o provimento deste. Trata-se de mera presunção legal de
incapacidade, considerada em relação à vida média do brasileiro, elastecível
no futuro, que promete, através dos avanços médico-científicos, maior
longevidade produtiva ao ser humano.
É interessante a percepção de que uns sem número de autoridades
administrativas interpretam a imposição da idade de setenta anos para a
aposentadoria compulsória, em conjunto com os requisitos de dez anos de
permanência no serviço público e de cinco anos no cargo em que se dá
a aposentadoria, como sendo limitador para ingresso no serviço público.
Decorre desta interpretação que a idade limite seria, portanto, de sessenta
anos. Trata-se de interpretação textual, não adequada e ilógica, visto que do
ingresso no serviço público não é consequência necessária à aposentadoria.
Exemplificando: poderia haver alguém que, prestando concurso para
o exercício de um cargo compatível com suas habilidades aos sessenta e
sete anos, deixasse o serviço ativo aos setenta, perfeitamente cônscio da
impossibilidade de inativação, o que invalida a interpretação dada.
Apesar da vedação expressa de que se faça discriminação em razão da
idade, dentro dos limites mínimos e máximos auferíveis do próprio texto
constitucional, importa, muitas vezes, reconhecer a impossibilidade de
que certas atividades que exijam maior vigor e adestramento físico sejam
reservadas aos mais jovens, sob pena de o servidor selecionado não dar pleno
atendimento às funções do cargo, o que seria prejudicial à administração
pública na satisfação dos interesses coletivos.
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Ainda que possível esta limitação em casos especialíssimos, impõe o
ordenamento jurídico a sua admissão em texto de lei, sem o que restará nula
a limitação insculpida em regulamentos e editais.
Introduzida pela Emenda Constitucional nº 19, há a possibilidade de
estabelecerem procedimentos em concursos públicos que considerem, de
forma diferenciada, as características relacionadas à natureza e complexidade
do cargo ou emprego, advindo daí eventuais discriminações como já foi dito,
pela cláusula final do § 3º, do art. 39.

2.2.4 Discriminação de sexo

Figura 2.2 Representação simbólica
Fonte: http://www.europarl.europa.eu

É também restritíssima a área de atuação administrativa em que se pode
vedar a participação deste ou daquele sexo, cabendo ao legislador atuar
com extremo cuidado para não ferir os princípios jurídicos, notadamente o
da igualdade em direitos e obrigações entre homens e mulheres diante da
lei, prescrito no inciso I do artigo 5º da Carta Magna.
Não poderá o legislador em sua atividade, nem o administrador na execução
da lei, basear-se em conceitos pessoais em relação às atividades que podem
ou não ser exercidas por homens e mulheres.
Embora se reconheça que até bem pouco tempo inúmeras atividades
profissionais eram vedadas às mulheres, restam poucas barreiras limitadoras
do campo de atividade profissional feminino.
O exemplo mais corrente de admissibilidade, e até da conveniência de reserva
de atividade para determinado sexo, é o das funções que desempenham
profissionais ligados ao trato próximo da população carcerária.
Não se quer vedar absolutamente o desempenho de certas funções em
penitenciária feminina, aos homens, nem o contrário. Mas é inegável que
o contato diário, constante e que não raro interfere na intimidade do ser
humano, deva ser o menos constrangedor possível, no respeito à dignidade
dos detentos.
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É possível, portanto, que se reservem certas funções a determinado sexo,
sempre através de lei, sem, contudo, sob este pretexto, vedar-se o acesso
do elemento humano plenamente capacitado ao serviço objetivamente
considerado.
Neste sentido, Celso Ribeiro Bastos, em Comentários à Constituição do Brasil,
ensina: Deve-se atentar para o fato de que a discriminação possa assumir
feições mais sutis. Por exemplo, criar-se um batalhão de polícia feminina
que não vai desempenhar função exclusiva de mulheres. O importante é
que estas (ressalvas da vedação de discriminação) hão de encontrar sobejas
razões na ordem natural das coisas”. (p. 64).

Resumo
Espera-se, que no final desta aula, você tenha percebido as peculiaridades
de cada uma das três formas de vínculo dos servidores estatutários, agentes
políticos, empregados públicos e servidores temporários. A diferença entre
cargo e função e que o acesso ao serviço público deve concretizar o princípio
da impessoalidade, sendo a idade mínima para ingresso na carreira pública
de 18 anos e a máxima de 70 anos.
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Aula 3 - Investidura em cargo ou emprego público
Apresentaremos nesta aula o conceito de Investidura em cargo e
emprego na administração pública. O principal objetivo é conhecer
as possibilidades de investidura na administração pública e o
vínculo de trabalho do servidor com a administração pública.

3.1 Investidura em cargo ou emprego
público
De início, verifica-se que neste inciso, em que se materializa a exigência do
procedimento do concurso público, não consta a função pública.
Isto porque, conforme definição anterior, a função, na atual ordem jurídica
administrativa, caracteriza a direção, chefia e assessoramento, para o que o
constituinte não exige concurso público.
a) Investidura é o ato de preenchimento de cargo ou emprego público,
com a designação de seu titular. Dá-se, inicialmente, através da nomeação para determinado cargo, ou do contrato, no caso de emprego público.
A mudança de redação constitucional é de suma importância, conforme
apontam os doutrinadores.
A investidura pode se subdividir em administrativa ou política; originária ou
derivada; vitalícia, efetiva e em comissão.
33 Administrativa - é aquela em que o agente se vincula a cargo, emprego, função ou mandato administrativo por meio de nomeação ou
contratação.

Figura - 3.1 Título de eleitor
Fonte: http://showdamanhapb.blogspot.com
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33 Política - ocorre por eleição direta ou indireta, por meio de sufrágio
universal ou restrito para cumprir mandatos como membros do Poder
Legislativo e nas Chefias do Poder Executivo.
33 Originária - é a que vincula pela primeira vez o agente ao cargo,
emprego ou função, seja por nomeação seja por contratação.
33 Derivada - funda-se em vínculo já existente entre o servidor e a Administração como, por exemplo, a reintegração e a promoção.

Figura - 3.2 Martelo da Justiça
Fonte:http://www.angonoticias.com

33 Vitalícia - é aquela em que o seu ocupante só pode perder o cargo
por sentença judicial transitada em julgado como os cargos por sentença judicial transitada em julgado como os cargos de membros da
Magistratura, Ministério Público e dos Tribunais de Contas.
33 Efetiva - a que depende de concurso para que o servidor passe a
pertencer em definitivo aos quadros da administração pública, para
pó desempenho profissional de atividade técnicas e administrativas
do Estado.
33 Comissão - é aquela que possui caráter precário, em que o agente
pode ser livremente nomeado ou exonerado.
Fonte: BITTENCOURT, Marcos Correa. Curso de Direito Administrativo

3.2 Outros conceitos relacionados com
Investidura em cargos ou empregos
públicos
Na Constituição de 1969 o texto referia-se à primeira investidura, o que
derivou para a inexigência de concurso público, a não ser para a primeira
nomeação – aquela que criava o vínculo inicial entre servidor e administração
– permitindo, portanto, a instituição de provimentos derivados, como a
transposição, a readmissão e a reversão. Hoje, os dois primeiros não podem
mais ser objetos de previsão legal por ferirem a garantia de amplo acesso ao
serviço público.
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a) Transposição era a passagem do servidor de um cargo para outro de
conteúdo ocupacional ou para carreira diversa, que se dava por concurso
interno, ou muitas vezes por simples despacho da autoridade competente. Com a atual Carta não mais é possível à transposição; o servidor
terá, necessariamente, que concorrer em certame público com os demais
interessados para alçar melhor colocação na administração pública.
b) Readmissão, neste sentido, se deve entender como o reingresso no serviço público a critério da administração após exoneração ou demissão.
Esta readmissão não mais pode ocorrer segundo a simples conveniência
administrativa e vontade do ex-servidor. Uma vez exonerado, aquele que
desejar voltar aos quadros da administração deverá se submeter a novo
concurso público.
c) Reversão é a forma de reingresso no serviço daquele servidor já aposentado a seu pedido, ou de ofício, quando cessada a incapacidade determinante de aposentadoria por invalidez. A reversão, agora, só se dará
“ex officio”, não mais podendo ocorrer pela simples manifestação de
vontade do servidor.

Para saber mais
A lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da união, autarquias e das fundações federais,
determina, em seu art. 5º, os requisitos básicos para investidura em
cargo público: I – A nacionalidade brasileira; II – O gozo dos direitos
políticos; III – A quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV – O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; V – A
idade mínima de dezoito anos; VI – Aptidão física e mental.

Resumo
A partir daqui você passa a conhecer melhor o que é investidura em cargo
público, suas subdivisões e possibilidades. Percebeu que a Constituição
Federal não mais permite a transposição ou readmissão, pois na primeira,
mesmo já sendo servidor público, para mudar de cargo, precisará prestar
concurso, e ainda, na segunda, uma vez exonerado o ex-servidor que desejar
voltar à administração pública, deverá prestar novo concurso público.
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Aula 4 - Concurso público
Aprenderemos nesta aula o conceito de concurso público e
sua necessidade para a efetivação dos princípios básicos da
administração pública, da impessoalidade e moralidade. O principal
objetivo é permitir a identificação dos requisitos necessários do
concurso público e as diferenças entre a prova escrita e a prova de
título. Abordaremos ainda, questões específicas como princípio da
isonomia e o Edital como regra e limite do concurso público.
Art. 37
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração.

4.1 Aprovação prévia em concurso público

Figura - 4.1 Estudante
Fonte: http://concursopolicial.blogspot.com

Concurso público é o procedimento técnico consagrado pelo constituinte
como o mais adequado a propiciar respeito ao princípio da isonomia
(igualdade de todos perante a lei), e ao mesmo tempo, atender à administração
pública, que tem por dever selecionar os profissionais mais capazes para o
desempenho dos serviços que presta à sociedade.
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Na definição de Adilson Dallari é:
“... um procedimento administrativo aberto a todo e qualquer interessado que preencha os requisitos estabelecidos em lei, destinado à
seleção de pessoal, mediante a aferição do conhecimento, de aptidão e
da experiência dos candidatos, por critérios objetivos, previamente estabelecidos no edital de abertura, de maneira a possibilitar uma classificação de todos os aprovados.” (Regime Constitucional dos Servidores
Públicos. 1990; p. 36).

Requerem as disposições constitucionais sobre o concurso público que se
observe neste procedimento não só os princípios da legalidade, publicidade
e impessoalidade, mas também aquele que consagra a legitimidade da
atuação do Estado, o da moralidade.
Para que se obtenha a plena moral jurídica nestes certames de seleção de
pessoal, alguns requisitos genéricos devem ser estritamente observados,
além dos específicos, como os de caráter orçamentário constantes no art.
169 da Constituição:
a) primeiramente, a existência de cargos, devidamente criados por lei, em
número suficiente ao atendimento das necessidades;
b) a obediência estrita a todo complexo da legislação pátria, pertinente ao
exercício de profissões regulamentadas, inscrições nos órgãos de fiscalização profissional, à cidadania plena que envolve a legislação eleitoral,
a legislação civil e penal no que refere à capacidade e às restrições de
direitos, e ainda, às normas que dispõem sobre serviço militar;
c) cabe, ainda, à administração interessada, sempre com base nas disposições legais, editar um regulamento geral de concursos, para que todos os procedimentos de seleção guardem no tempo uma identidade de
critérios mínimos, que orientará a elaboração dos editais específicos de
cada concurso;
d) o edital de concurso que servirá para a verificação do correto atendimento das disposições legais, especificando de forma minuciosa os cargos
a serem providos com discriminação de suas atribuições, remuneração,
requisitos para a nomeação, data, horário e local de inscrição e de aplicação dos exames, os critérios de avaliação objetivamente apuráveis e os
prazos recursais, deverá merecer ampla divulgação; esta divulgação não
se limita à publicidade ou publicação oficial do edital de convocação,
trata-se se divulgação mais ampla, devendo a Administração se valer de
todos os veículos de comunicação para atingir o maior número possível
de interessados;
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e) é de suma importância, ainda, que se dê a conhecer previamente os
componentes das bancas ou comissões examinadoras, que deverão ser
compostas, preferencialmente por servidores efetivos e estáveis (para
que se assegure à independência dos julgamentos), que gozem de maior
qualificação técnica e profissional que os examinados para que não haja
limitação em suas avaliações.
Na inexistência de servidores locais capazes para a composição eficiente das
bancas de exame, poderá a Administração contratar entidades educacionais
de nível suficiente ao exame dos candidatos aos cargos disputados conforme
requisitos legais para provimento, respeitando-se a legislação dos contratos
públicos.
Das práticas mais constantes de que se tem conhecimento e que ferem a
garantia da universalidade de acesso aos cargos públicos, destacamos as
seguintes:
a) acréscimo na pontuação daqueles que já são servidores públicos, sem
que se dê aos demais candidatos à mesma possibilidade de pontuação
em relação ao tempo de serviço prestado na atividade privada. A única
hipótese em que o tempo de serviço público pode ser contado como
título, é a inscrita no § 1º do artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo caput promoveu a estabilização excepcional de
servidores não concursados, exigindo destes, para efeito de efetivação, a
aprovação em concurso;

Veja a posição do STF a respeito:
http://www.jusbrasil.
com.br/noticias/947707/
stf-julga-inconstitucionala-investidura-derivada-porviolar-o-principio-do-concurso-publico-informativo-537

b) a utilização de testes psicotécnicos, de forma indiscriminada, e às vezes,
com caráter eliminatório ou classificatório, pode fazer com que o acesso
ao serviço público seja frustrado por fatores subjetivos de personalidade
que não são impeditivos do bom desempenho funcional.
Existem carreiras, no entanto, que exigem de seus integrantes um alto nível de
equilíbrio mental, como a magistratura - em termos emocionais e intelectuais
- ou trabalhos que são exercidos em ambiente inóspito, que exigem grande
controle psicológico, acima do normal, para suportar o desgaste físico e
mental. Nesses, é possível a aplicação de testes psicotécnicos, que auxiliarão
na definição clínica de higidez mental e/ou física. Não se quer afirmar,
no entanto, que se deve aceitar no serviço público o doente mental ou o
portador de distúrbio psicológico sério, estes devem ser vetados, mediante
exames médicos imprescindíveis em qualquer caso.
Estas avaliações psicotécnicas devem merecer análise por comissões técnicas
especializadas; os laudos e avaliações devem ser dados ao examinado para
recorrer, se for o caso.
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Comumente, verificam-se nos editais de concurso, a falta de prazos para
recurso, a ausência da identificação das autoridades às quais se deverão
apresentar os recursos, e principalmente, a falta de colocação, à disposição
dos concorrentes, dos resultados das avaliações das respectivas provas, para
que a partir destes possam ser definidos os motivos do recurso.
Neste ponto, vale ressaltar que, esgotadas as vias recursais administrativas,
ou mesmo antes que se percorram todas as instâncias da administração,
qualquer interessado pode recorrer ao Poder Judiciário, na defesa dos direitos
que venha julgar lesado.

4.2 Concurso de provas ou de provas e
títulos

Figura 4.2. Dúvida
Fonte: http://fernandafreitas.wordpress.com

Trata-se de expressão do constituinte que visa afastar a seleção de pessoal por
meio de títulos exclusivamente, o que daria grande margem à subjetividade
da escolha e limitaria o certame a poucos privilegiados. Para isso, exige-se que
o concurso seja de provas, auferindo objetivamente o nível de conhecimento
do candidato, e dependendo do grau de instrução e especialização requerido
para o cargo, devem-se conceder pontuação com base em qualidades e
esforços pessoais, como cursos de pós-graduação e produção profissional.
A redação do inciso II do artigo 37 da Carta Magna, diz da forma de acesso
aos cargos e empregos públicos, que é a investidura, para o que exige a
aprovação prévia em concurso público.
Entendia-se que esta dependência da investidura em relação ao resultado
em concurso público, não queria dizer que uma vez logrado o êxito pelo
candidato, obrigar-se-ia a administração a proceder à nomeação ou contrato.
Tratava-se de requisito essencial, mas não gerador de direito absoluto à
investidura.
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Ainda dentro desta ótica, poderia a Administração, mediante juízo de valor
emitido posteriormente à realização do concurso, verificar a desnecessidade
ou inconveniência de se dar provimento a certos cargos, seja pela constatação
da premência de uma reforma administrativa, seja pela inadequada e
equivocada previsão de números de vagas disponíveis no momento da
nomeação.

Para saber mais a respeito, acesse:
http://www.direitodoestado.com.br/noticias_detail.
asp?cod=5324

Entretanto, a posição jurisprudencial a respeito da matéria alterou-se com
o passar do tempo, adotando o entendimento de que, dentro do número
de vagas previsto no edital, tem o candidato classificado direito subjetivo à
nomeação.

Resumo
Espera-se, que no final desta aula, você tenha percebido que as regras e a
necessidade do concurso estão definidas pela Constituição Federal, com a
finalidade de zelar pela administração pública, sociedade e pelo próprio
cidadão. Além disso, o edital de concurso é a regra que servirá para a
verificação do correto atendimento das disposições legais, especificando de
forma minuciosa os cargos a serem providos com: a discriminação de suas
atribuições, remuneração, requisitos para a nomeação, data, horário e local
de inscrição e de aplicação dos exames, delimitando os critérios de avaliação
objetivamente apuráveis e os prazos recursais, nos quais deverão merecer
ampla divulgação.
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Aula 5 - Validade do concurso público
Esta aula analisa a validade do concurso público e a expectativa
de direito de nomeação após a aprovação no certame público.
O principal objetivo é permitir conhecer os prazos de validade
do concurso e também os requisitos de validade, nulidade e
convocação da seleção de pessoas para administração pública.
Apresentaremos também, questões específicas sobre a reserva de
vagas no concurso público para os deficientes.

Figura 5.1 - Slogan
Fonte: http://xiquesampa.blogspot.com

Art. 37
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos,
prorrogável uma vez, por igual período.
Esta norma de procedimento é também imposição constitucional à
administração pública.
Primeiro determina que todo concurso público deva ter fixado,
antecipadamente, um prazo de validade, ou em lei ou no edital de
convocação. Inexistindo previamente esta fixação, o edital será nulo.
Não existe determinação de prazo mínimo, apenas de máximo de dois anos.
No entanto, o prazo a ser fixado não deve ser tão pequeno que venha a
comprometer o tempo necessário para as nomeações que se pretenda fazer,
nem sacrificar a expectativa de direito dos candidatos aprovados. Além
do que, representando a execução do certame considerável gasto para a
administração, atentaria contra o princípio de economicidade a abertura
consecutiva de vários concursos.
Fixado o prazo mínimo, sem a previsão simultânea da possibilidade da
prorrogação, esta não poderá ser feita. Trata-se de evitar a discricionariedade
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da administração após a definição dos classificados, em prejuízo da moralidade
e da impessoalidade erigidas em princípios constitucionais inarredáveis.
Visto que a prorrogação é uma só, resta definir qual o prazo desta
prorrogação, se aquele estipulado como máximo pela Constituição Federal,
ou aquele definido no edital de convocação.
A maioria da doutrina, da qual acatamos o bom senso, inclina-se para
afirmar que o prazo de prorrogação é igual àquele previamente fixado no
edital de convocação. Isto é, se no edital se determinou que o prazo original
de validade do concurso é de um ano, a prorrogação, cuja possibilidade
esteja igualmente prevista, será também de um ano; não poderá ser de seis
meses, nem de ano e meio.
Isto porque, na verdade, o constituinte não fixou prazo certo, apenas disse
que o máximo seria de dois anos, cabendo, ou à lei ou ao edital, dizer do
tempo certo, sem ultrapassar aquele lapso definido constitucionalmente.
Atente-se, ainda, para o fato de que só se prorroga o que ainda está em
vigência. Não se pode determinar a prorrogação após o último dia do prazo
estabelecido no edital.

5.1 Convocação dos aprovados

Figura - 5.2 Escada
Fonte: http://blogducuelho.altoalegredopindare.com

Art. 37
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação,
aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado
com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego,
na carreira.
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Pode parecer contraditório o uso da palavra “improrrogável” neste inciso,
quando o anterior se refere à possibilidade de prorrogação.
Uma leitura mais coordenada afasta a aparente contradição. O prazo
improrrogável desta disposição engloba em seu significado tanto o prazo
inicialmente estabelecido no edital como aquele da eventual prorrogação.
Mas a maior importância deste inciso deve-se à garantia que se dá ao
concorrente aprovado em concurso. Não só de ser convocado pela estrita
ordem de classificação, como ainda de ser chamado à nomeação antes de
qualquer aprovado em concursos posteriormente efetivados.
Não se entenda com isto que a administração pública está obrigada a
nomear ou contratar todos os aprovados em concurso. Mas sim que, se
houver qualquer manifestação da administração no sentido de prover
cargo para o qual se elaborou o concurso, dentro de seu prazo de validade
a convocação deverá recair sobre os classificados pela ordem, e se novo
concurso foi elaborado para o provimento de cargo de igual natureza antes
dos aprovados neste, deverão ser convocados os classificados remanescentes
do anterior.
A preterição do candidato mais bem classificado em benefício de outro que
tenha obtido menor resultado na pontuação final, faz emergir de pronto o
direito à nomeação daquele prejudicado e a nulidade do ato de nomeação
de beneficiado sem justa causa.

5.2 Nulidade
Art. 37
§ 2º. A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
Aqui reside a norma que determina a nulidade da nomeação ou contratação
sem a prévia aprovação em concurso público, e também, da nulidade do
edital que não fixar prazo de validade para o certame, como antes indicado.
A própria Constituição diz da invalidade dos atos, sem que se possa, por
isso, considerar qualquer hipótese de convalidação dos mesmos.
A novidade é a exigência de lei que impõe punição à autoridade responsável
pela nulidade do ato, podendo ser de natureza administrativa ou funcional,
estabelecidas em lei local; ou ainda, transformar-se em sanção de caráter
penal, concretizada na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – a denominada
Lei do colarinho branco.
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Ressalva expressa ocorre quanto aos cargos comissionados, declarados em
lei de livre nomeação e exoneração.

Curiosidade
Diferença entre anulabilidade e nulidade: Anulação utiliza-se para
desconstituir ato jurídico afetado por irregularidade relativa. Neste caso a
anulabilidade deve ser pleiteada pelo interessado direto, a quem decorreu
prejuízo do fato. Nulidade emprega-se para extinguir ato jurídico eivado
de vício absoluto, tal como emissão por autoridade incompetente e sem
observância de forma exigida por lei ou até mesmo por veicular conteúdo
que repulse o direito. Neste caso, em princípio o ato não produz efeitos,
por isso quando declarada a nulidade seus efeitos são ex tunc, ou seja,
retroagem à origem do mesmo. Ressalvando-se, evidentemente, alguns
casos os interesses de terceiros de boa-fé.

5.3 Exceções à regra do concurso e sua
limitação
Art. 37
V - As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
Esta disposição vem limitar aquela inserida na parte final do inciso II, que
faz a ressalva da exigência de aprovação prévia em concurso público para o
provimento dos cargos em comissão.
Defende-a, Márcio Cammarosano, nestes termos:
Com efeito, verifica-se desde logo que a Constituição, ao admitir que o
legislador ordinário crie cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, o faz com a finalidade de propiciar ao chefe de governo o seu
real controle, mediante o concurso, para o exercício de certas funções,
de pessoas de sua absoluta confiança, afinadas com as diretrizes políticas que devem pautar a atividade governamental. Não é, portanto,
qualquer plexo unitário de competências que reclama seja confiado o
seu exercício a esta ou aquela pessoa, a dedo escolhida, merecedora
da absoluta confiança da autoridade superior, mas apenas aqueles que,
dada à natureza das atribuições a serem exercidas pelos seus titulares,
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justificam exigir-se deles não apenas o dever elementar de lealdade às
instituições constitucionais e administrativas que é a de servir, comum
a todos os funcionários, como também um comportamento político,
uma fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, uma
lealdade pessoal à autoridade superior. (Provimento de cargos públicos no direito brasileiro. p. 95)

Pode-se admitir, portanto, quando imprescindível ao bom desempenho do
governo, uma confiança pessoal do chefe do poder em maior grau do que
aquela que se deposita de modo formal na figura de servidor de carreira –
que tem normalmente a confiança presumida por força do dever de lealdade
– e que confere plena liberdade de nomeação e exoneração do ocupante de
tais cargos.
No entanto, cargos de chefia de carreira, por exemplo, devem e recomendase, sejam exercidos por membros efetivos de seu quadro, seja por escolha
do chefe de governo de um nome dentre todos os pertencentes a seu corpo
funcional, seja pela escolha limitada entre poucos indicados por seus colegas
profissionais.
Deve, então, o ente federativo, através de seus poderes de governo, prever
em texto legal, quais os cargos comissionados que serão declarados de livre
nomeação e exoneração, e quais merecerão requisitos outros que limitem,
embora não absolutamente, a escolha do chefe do Poder responsável pela
nomeação, tais como, experiência, estabilidade, tempo de serviço, análise de
vida funcional pregressa, elaboração de lista de indicações, e o imprescindível
requisito de ser funcionário efetivo de carreira técnica ou profissional.
Por certo, inexistindo no quadro pessoa que preencha satisfatoriamente estes
requisitos, possibilidade não rara dentro dos quadros municipais, deverá se
prever na mesma lei, em caráter excepcional o livre provimento do cargo
comissionado para o qual se estabeleceu preferências de ordem legal.
Esta ordem constitucional de se estabelecer critérios para uns, e de se dar
plena liberdade de escolha para outros cargos comissionados, visa, também,
evitar os abusos que sempre se cometeram e ainda se praticam, de se criar
cargos de livre nomeação e exoneração de forma indiscriminada, com o
intuito de burlar a ordem constitucional de aprovação em concurso público
para provimentos de cargos ou empregos de nomeação efetiva.

Importante!
Função de confiança é diferente de cargo em comissão, ainda que ambos
sejam de nomeação discricionária.
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Que a nomeação para cargo em
comissão, em face da Súmula
Vinculante nº 13, do STF, que
dispõe: “A nomeação de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
da autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento, para o
exercício de cargo em comissão
ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, compreendido
o ajuste mediante designações
recíprocas, viola a Constituição
Federal.”
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5.4 Reserva aos deficientes
Art. 37
VIII - A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Figura - 5.3 Deficientes Físicos
Fonte: http://saojoaquimonline.com.br

Dentre as normas que se destinam à proteção das pessoas portadoras de
deficiência física, insculpidas pela primeira vez no Brasil dentro da Carta
Constitucional, coube impor à administração pública o dever de reserva
de cargos e empregos em seu aparelho, para proporcionar a facilitação de
acesso ao trabalho e a integração à sociedade produtiva, alçando o deficiente
à condição de igual às pessoas sãs, ainda que por ficção jurídica.
É sem dúvida a aplicação do princípio da isonomia em seu sentido mais
social, o de promover a igualização dignitária desta comunidade mais
desfavorecida.
Esta regra requer norma integradora, isto é, a lei expressamente requerida
pelo constituinte para definir as condições do ingresso do deficiente no
serviço público.
Do “caput” do artigo 37, infere-se que esta lei será a de cada entidade
política, deverá existir a lei federal, estadual e municipal, editada segundo a
realidade do quadro de pessoal de cada esfera administrativa, e de acordo
com as funções existentes que poderão ser desempenhadas a contento por
portador de certo tipo de deficiência, limitando, inclusive, o acesso daqueles
que não possam exercer qualquer tipo de atribuição.
Não há possibilidade, porém, de que haja dispensa da prestação de concurso
público para os deficientes, posto ser esta uma exigência de caráter geral.

e-Tec Brasil

46

Recursos humanos na administração pública

Incluímos aqui o comentário sobre este inciso, tendo em vista que esta
reserva, a ser devidamente regulada por lei, deve se dar em momento que
precede a elaboração do concurso, uma vez que o edital de convocação
deverá, com base nesta legislação, dizer dos cargos e respectivas funções
e número de vagas reservadas, às quais somente os deficientes poderão
concorrer.

Resumo
Espera-se, que no final desta aula você tenha entendido o prazo de validade
dos concursos públicos e sua possibilidade de prorrogação. Assim como,
a admissão em cargo de comissão sem concurso público, pois a confiança
presumida por força do dever de lealdade – é que confere plena liberdade
de nomeação e exoneração do ocupante de tais cargos.
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O Estatuto da Igualdade Racial,
cuja votação está em andamento,
instituirá nova reserva válida tanto para a administração pública
quanto para a iniciativa privada,
ainda que mais impositiva para a
primeira.
Para saber mais, acesse: http://
w w w. c e d i n e. r j . g o v . b r /
legisla/federais/Estatuto_da_Igualdade_Racial_
Novo.pdf
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Aula 6 - Ingresso e movimentação no
serviço público
Abordaremos nesta aula a questão do ingresso e movimentação em
caráter Estatutário na administração pública. O principal objetivo
é permitir a diferenciação e imediato reconhecimento das formas
como podem acontecer na administração pública. Apresentaremos
também, questões específicas dos conceitos jurídicos.
Primeiramente, deve ser dito que a matéria desta aula tem caráter estatutário
e não constitucional, mas não deve ser deixada de lado por razões específicas.
O ingresso no serviço público pode ser entendido como um ato complexo,
que se perfaz após a prática de diversos atos simples, e é constituído do
provimento, nomeação, posse e exercício. Basicamente, assim pode ser
entendido cada um desses atos relativos ao ingresso e à movimentação dos
servidores.

6.1 Provimento
Como provimento deve ser entendido o ato de autoridade pública
competente, no âmbito de cada Poder, visando o preenchimento de vaga na
administração pública. São consideradas formas de provimento: nomeação,
posse, transferência, readaptação, reintegração e recondução, que serão
brevemente abordadas a seguir.
• Nomeação
A nomeação é ato administrativo condicionado, para cargos de provimento
efetivo, à aprovação em concurso público, o que, por exclusão, é dispensado
à nomeação para cargos comissionados, e que determina o momento
concreto de ingresso no serviço público, na condição de seu agente. A
nomeação pode ser feita em caráter vitalício, efetivo, em comissão e em
substituição.
• Posse
A posse é o ato de assinatura do respectivo termo pelo interessado, no qual
deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos
inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente,
por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei, e que
completa a investidura em cargo público.
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No ato desta, é exigido prévio atestado médico comprovando estar o
interessado apto (física e mentalmente) ao exercício de suas funções, bem
como apresentar declaração de bens e valores, e declaração de que não
exerce outro cargo público inacumulável. A posse pode ser exercida através
de procuração por instrumento público, com fins específicos e somente
ocorre para cargos providos mediante nomeação.
A legislação costuma definir o prazo de trinta dias contados do ato de
provimento, para assinatura do termo de posse, salvo sob exceções previstas
em lei (licença médica, maternidade etc.).
• Exercício
Exercício é entendido como o efetivo desempenho das atribuições do cargo
público ou da função de confiança, e deve ser iniciado até o limite de quinze
dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração ou do ato de
nomeação tornar-se sem efeito.
Esse prazo sofre redução ou dilatação nos casos em que o servidor deva
entrar em exercício em local diverso do seu domicílio, em virtude de remoção,
redistribuição, requisição, cessão ou exercício provisório, devendo o prazo
assinado ser contado a partir da publicação do respectivo ato, sempre
ressalvados os impedimentos legais.

6.2 Readaptação
Readaptação é o ato de aproveitamento do servidor, em cargo de atribuições
ou responsabilidades compatíveis, por motivo de diminuição da capacidade
física ou mental. Assim, definida após inspeção médica oficial, a readaptação
será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida,
nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, sendo que na hipótese
de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como
excedente, até a ocorrência de vaga na carreira ou no cargo. Se considerado
absolutamente incapacitado o servidor deverá ser aposentado.

6.3 Reversão
Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez,
quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos
da aposentadoria.
A reversão dar-se-á para mesmo cargo ou para cargo resultante de sua
transformação. Na hipótese de encontrar-se provido o cargo, o servidor
exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga, tal
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como na readaptação. A reversão somente não se operará se o servidor
encontrar-se com setenta anos de idade completados.

6.4 Reintegração
Reintegração deve ser entendida como a reinvestidura do servidor estável no
cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a demissão por decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens.
Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade,
retornando para cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o
anteriormente ocupado, em qualquer órgão da administração a que estiver
afeto, tão logo haja a ocorrência de vaga.
Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido
ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro
cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.

6.5 Recondução
Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado
e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou
de reintegração do anterior ocupante observada as condições aplicáveis ao
retorno de disponibilidade explicitada acima.

Resumo

Para entender o conjunto: diferenças entre provimento original e derivado, acesse: http://
www.vemconcursos.com/
opiniao/index.phtml?page_
id=1674

Espera-se, que no final desta aula, você tenha percebido as peculiaridades
dos conceitos estudados sobre o ingresso e movimentação no serviço
público. Portanto, provimento é o preenchimento de vaga na administração
pública; nomeação é o momento concreto de ingresso no serviço público,
na condição de seu agente; posse é o ato de assinatura do respectivo termo
pelo interessado; exercício é entendido como o efetivo desempenho das
atribuições do cargo público ou da função de confiança; readaptação é o ato
de aproveitamento do servidor, em cargo de atribuições ou responsabilidades
compatíveis, por motivo de diminuição da capacidade física ou mental;
Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez;
Reintegração deve ser entendida como a reinvestidura do servidor estável no
cargo anteriormente ocupado e Recondução é o retorno do servidor estável
ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio
probatório.
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Aula 7 - Contratação por tempo determinado
Nesta aula apresentaremos o art. 37 inciso IX da CF que estabelece
as regras para contratação por tempo determinado (trabalho
temporário) na administração pública. O principal objetivo é
permitir a diferenciação e imediato reconhecimento do vínculo
entre o servidor temporário e o efetivo do servidor público com
a administração pública. Apresentaremos também, questões
específicas sobre o teste seletivo.
Art. 37
IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Figura 7.1 Professor
Fonte: http://www.decisivo.com.br

7.1 Competência legislativa
Já foi dito que não basta o comando constitucional para tornar possível a
ação administrativa. Faz-se necessária a lei especificando os casos em que,
também a contratação por tempo determinado para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público, será admissível.
Esta legislação, de iniciativa do Poder Executivo, não poderá ser casuísta, isto
é, não deve ser elaborada na forma de simples autorização do Legislativo para
que se contrate em circunstância certa. Deverá ser dotada de generalidade,
abstração e permanência, atendendo a todas as hipóteses porventura
supervenientes.
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Importante frisar que esta lei não se confunde com aquela instituidora de
regime jurídico único, que é voltada exclusivamente aos recursos humanos
e aos cargos permanentes na administração; esta tratará, diversamente,
dos servidores temporários, contratados sob a égide de regime jurídico
diverso, como indicado no inciso IX, artigo 37, da Constituição de 1988.
Como atos de administração por excelência, a verificação da necessidade de
pessoal para atender serviço temporário de excepcional interesse público,
o ato de dispensa ou de início de procedimento de seleção de pessoal, a
determinação do número de pessoas necessárias à execução de serviço, a
contratação, a organização dos trabalhos, etc., dispensam a interferência do
Poder Legislativo, tendo este esgotado sua função no momento da edição
da legislação normativa, à qual aqueles atos serão totalmente vinculados,
ressalvada a sua competência fiscalizadora.

7.2 Necessidade temporária
Ao lado da rotina social atendida pela administração, surgem situações
incomuns a serem solucionadas pelo Poder Público que, dada as suas
proporções, poderão intervir de forma imprevisível e significativa no dia a
dia da população, ou ainda no funcionamento regular de serviço público
essencial.
Daí a previsão constitucional de atendimento à necessidade temporária,
que suprida em certo lapso de tempo, suficiente à recondução à normalidade,
deixará de existir.
Portanto, não se justificaria a permanência do elemento humano (recrutado
para situações especiais na administração pública) se foi cessada a necessidade.
Esta, aliás, é que determina a qualificação do contrato de tempo certo.
Márcio Cammarosano, citado por Celso Ribeiro Bastos, sustenta:
“A ênfase, a nosso ver, repousa na necessidade ou não de contratação.
Mas, para os fins constitucionais, essa necessidade deve ser qualificada, mesmo porque se necessidade não houver, não se poderá cogitar
de admissão de pessoal a qualquer título.
Com efeito, não se pode conceber que haja admissão de pessoal sem
necessidade do serviço, seja ela temporária ou permanente. A administração pública não pode se prestar a servir de ‘cabide’ de emprego.
Singela necessidade de admissão de pessoal há sempre que o adequado desenvolvimento das atividades rotineiras da administração reclame mais servidores, em razão mesmo do natural e paulatino aumento
de demanda de serviços pela coletividade em geral, ou em face da
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vacância de cargos em número e constância normais, previsíveis por
qualquer órgão.
Não é essa a necessidade que enseja contratação de pessoal temporário.
A necessidade a que alude o inciso IX do artigo 37 deve, todavia, ser
especialmente qualificada. Deve ser necessidade temporária de excepcional interesse público.” (Comentários à Constituição do Brasil, 3.
vol., t. III, Saraiva, 1. ed.)

7.3 Excepcional interesse público
A obra “Vocabulário Jurídico”, do autor De Plácido e Silva define interesse
público como: “aquele que assenta em fato ou direito de proveito coletivo
ou geral. Está, pois, adstrito a todos os fatos ou a todos os casos que se
entendam de benefício comum ou para proveito geral, ou que se imponha
por uma necessidade de ordem coletiva.”
Não basta, contudo, para esta contratação, a presença do interesse público,
importa que ele seja excepcional.
Por excepcional devem ser entendidos aqueles fatos ou acontecimentos
incomuns, fora do usual, que refogem ao ordinário, e acrescente-se o sentido
de imprevisto, inesperado, extrapolador da capacidade normal de previsão e
organização dos serviços.
Aqui, novamente, encontramos posições díspares entre os intérpretes da
norma jurídica:
• há os que só admitem a contratação para fazer frente a serviços de
caráter temporário;
• há outros que a admitem em circunstâncias especiais, para o suprimento
de serviços de caráter permanente, como por exemplo, a exoneração
simultânea de vários servidores que exercem atribuições indispensáveis
ao funcionamento de determinado serviço contínuo, ou quando da
instalação de um serviço novo, desde que na medida de tempo necessário
à execução do procedimento de concurso público.
A regra geral, no entanto, recomenda a aplicação da hipótese desta
permissão constitucional quando há indiscutível potencialidade de dano
à coletividade, seja este relativo à vida, à saúde, à incolumidade pública,
ao patrimônio público ou privado, bem como a situações emergenciais ou
calamitosas que afetem o sistema viário, a normalidade da prestação do
serviço educação, e vários outros serviços ditos essenciais.
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7.4 Teste seletivo
A Constituição Federal não traz expressa a exigência de teste seletivo para a
contratação que visa o atendimento de necessidade temporária nos serviços
públicos. Isto se explica porque em circunstâncias emergenciais ou calamitosas
seria mesmo um contra-senso dar atendimento a um procedimento que, por
mais ágil e simplificado, daria margem a uma demora injustificada face à
urgência em se evitar danos maiores que os já havidos.
A necessidade temporária de excepcional interesse público, por outro lado,
nem sempre se caracterizará através de situações que requeiram soluções
urgentes. Havendo possibilidade de sua previsão antecipada, impõe-se a
observância do princípio da isonomia, da igualdade, dando-se a mesma
oportunidade a todo cidadão de se ver contratado e remunerado, ainda que
por curto tempo, para determinada tarefa na administração pública.
No que diz respeito ao acesso aos cargos públicos, o próprio constituinte
estabeleceu o procedimento técnico do concurso público de provas ou de
provas e títulos, como necessário e indispensável.
Já em relação à contratação temporária, cada entidade federada, por deter a
competência legislativa sobre a matéria, é livre para fixar os meios de seleção
que atendam suas necessidades e traduzam o respeito à igualdade.

Resumo
A redação do inciso IX, do artigo 37 da Carta Constitucional deu origem, após
várias indagações de ordem doutrinária, a duas correntes interpretativas.
São elas:
• a que extrai de sua leitura a certeza de que o regime jurídico regulador
dos servidores temporários é o da Consolidação das Leis do Trabalho;
• a que afasta a possibilidade de regência da CLT, classificando o vínculo
como de contrato administrativo, cujas condições são impostas
unilateralmente pela entidade política interessada.
Em qualquer caso, não resta dúvida de que o servidor temporário jamais será
titular de cargo público, para o que é indispensável à aprovação em concurso
público; exercerá somente uma função de caráter público, porque pública é
a administração contratante.
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Aula 8 - Estabilidade e efetividade
Nesta aula abordaremos o art. 37 inciso II da CF, que estabelece no
concurso público requisitos de acessibilidade aos cargos, empregos
e funções públicas na administração pública. O principal objetivo é
permitir a diferenciação e imediato reconhecimento do vínculo do
servidor público com a administração pública. Analisaremos nesta
aula as questões específicas sobre limite de idade e discriminação
de sexo na administração pública.

8.1 Estabilidade
Art. 41
São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
A definição jurídica de estabilidade é bastante simples: trata-se do direito de
permanência no serviço público, não permitindo, a partir de sua aquisição,
que o servidor seja demitido sem expressa causa legal.
Note-se que o direito de permanência vincula-se ao serviço público e
não ao cargo, e mais, o que se proíbe é a demissão imotivada, visto que
demissão e exoneração são atos que não se confundem, com relação ao
regime estatutário. A demissão, para estes, terá sempre caráter punitivo,
aplicável somente ao servidor que cometeu falta grave no exercício de suas
funções, devidamente prevista na lei como causa hábil à aplicação desta
sanção. Exoneração é o desligamento do serviço, sem motivo determinante,
senão a expressa vontade do servidor de deixar sua atividade (exoneração a
pedido), ou a conveniência do administrador nos casos em que a lei declara
a exoneração livre, isto é, nos casos dos cargos de provimento comissionado.
Adquire-se a estabilidade após a superação do estágio probatório, que
é a avaliação para o exercício do cargo, avaliação que se faz desde a sua
nomeação, durante o prazo de dois anos, conforme disposição constitucional.
Temos, então, a estabilidade que não se confunde com a efetividade; a
primeira diz respeito à impossibilidade de se dispensar do serviço público, sem
qualquer motivo, determinado servidor. Já a efetividade, que é a titularização
de cargo, é qualidade daquele que se alçou ao cargo mediante nomeação
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Para saber mais, consulte o site
do STF: (MS 24.543/DF, Relator Min. Carlos Velloso, DJ
12/09/2003) ou http://www.
stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.
asp#resultado

de provimento efetivo, em razão de aprovação em concurso público e em
estágio probatório. Não há outra forma de se obter a titularidade de cargo
de provimento efetivo na administração pública.
Existe uma diferenciação técnico-jurídica entre o período de estágio probatório
e o de aquisição de estabilidade, uma vez que os mesmos não coincidem.
Entretanto esta diferenciação é dada por decisões jurisprudenciais.
A nosso ver, cabe a distinção de que a estabilidade tem como característica
principal o critério objetivo, isto é, o decurso do tempo, enquanto no estágio
probatório o critério é subjetivo: aferição da aptidão e capacidade do servidor
para o cargo. Outra distinção a ser considerada é a de que a estabilidade
tem característica constitucional, ao passo que o estágio probatório é
infraconstitucional, uma vez que é estabelecido em leis ordinárias que digam
respeito a cada esfera política (ex.: Lei Federal nº 8.112/90 – Estatuto do
Servidor Público Federal).
O servidor efetivo não estável mereceu, contudo, certa proteção contra a
dispensa injusta. Não há, é certo, necessidade de inquérito administrativo
para que sua exoneração se concretize. Mas, é absolutamente necessário,
que essa exoneração por insucesso no atingimento dos requisitos do estágio
probatório, portanto, sem caráter sancionatório, seja comprovada por meios
suficientes (ficha de ponto, anotações na folha de serviço, investigações
regulares sobre a conduta no trabalho etc.) dispensando-se o rigor formal
do processo disciplinar, salvo se para determinada ação, punível na forma da
lei, esta o exige expressamente.
A atual Constituição, como fizeram as anteriores, promoveu através de suas
disposições transitórias, uma estabilização em caráter excepcional, dando
esta condição àqueles que, embora não tenham se submetido à regra do
concurso público, contassem, à data de sua promulgação (5 de outubro de
1988) com cinco anos de efetivo exercício de função pública.
Dissemos função, porque estes estabilizados não poderiam ser titulares de
cargos públicos, senão a partir do momento em que fossem aprovados em
concurso para fins de efetivação, dando-se-lhes, o benefício de se considerar
o tempo de serviço público, como título, na forma do parágrafo 1º do artigo
19 do ADCT.

8.2 Perda do cargo
Art. 41
§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo:
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I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
O § 1° estabelece as hipóteses de perda do cargo público que se aplicam
aos servidores, exclusivamente. As duas primeiras hipóteses informadas no
dispositivo em comento referem-se à perda forçada do cargo. A primeira,
decorrendo de sentença judicial transitada em julgado, resultará de efeitos
da sentença penal condenatória, a ser decretada sempre que vier a ser
verificada uma das situações cuidadas no art. 92 do Código Penal brasileiro,
onde a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo decorrerá da
aplicação de pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a
um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever
para com a administração pública; ou, ainda, quando for aplicada pena
privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos.
Na segunda situação, alude a norma a processo administrativo, tornando
claro que, nesse caso, a demissão será aplicada ao servidor em decorrência
de haver ele cometido irregularidades que, previstas no respectivo Estatuto
(veja-se, por exemplo, no âmbito federal o art. 132, da Lei nº 8.112/90),
ensejarão a sua exclusão dos quadros da administração, garantida sempre a
ampla defesa e o contraditório.
A terceira hipótese prevista no § 1º do art. 41 corresponde à perda do cargo
público por inaptidão para o seu exercício, devendo resultar necessariamente
de verificação continuada, mediante avaliação de desempenho do servidor,
realizada com a sua participação e com a sua ciência, tanto que se lhe
garante a ampla defesa.
Uma última hipótese de perda do cargo público está relacionada com a
norma do art. 169 da Constituição, que será abordada mais adiante.

8.3 Reintegração
Art. 41
§ 2º - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será
ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo
ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de
serviço.
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Esta reintegração de origem constitucional refere-se à volta do servidor
estável à sua condição original, por força de sentença judicial que considere
inválida sua demissão.
A redação do parágrafo 2º do artigo em análise dá de pronto a solução,
quando no momento da reintegração encontra-se o cargo, antes titularizado
pelo servidor demitido irregularmente, já provido por servidor diverso: este
será reconduzido ao cargo que ocupava anteriormente e não terá direito à
indenização por esta recondução. Não sendo possível a sua volta ao cargo
anterior, será aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade.
A alteração promovida neste caso, é que a remuneração é proporcional
ao tempo de serviço, o que contraria a situação anterior, que permitia
remuneração integral.
Não sendo estável, entendemos que poderá ocorrer a sua exoneração se não
houver possibilidade de seu aproveitamento, uma vez que a disponibilidade
só é admitida em relação ao servidor estável no serviço público.
De qualquer modo o que se garante é a volta do servidor demitido à situação
que desfrutava antes deste ato invalidado pelo Poder Judiciário.

8.4 Disponibilidade
Art. 41
§ 3º - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de
serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
A disponibilidade é situação que só atinge o servidor estabilizado, não
protege o servidor em estágio probatório. Este, em caso de extinção do
cargo será exonerado.
O servidor estável em disponibilidade “fica transitoriamente, precariamente,
dispensado de suas funções, aguardando o momento em que a Administração
possa aproveitá-lo em outro cargo.” (Celso Bastos, ob. cit., p. 228).
Antes da Emenda Constitucional nº 19, houve discussão sobre a remuneração,
se devida integral ou proporcional no que tange a este período, e foi encerrada
com a manifestação do STF, que disse da sua integralidade, posto que se
assim não o fosse, estar-se-ia punindo o servidor que não deu causa a esta
condição. Segundo tal ponto de vista e, justo ou não, o texto constitucional
agora deixa clara a questão da proporcionalidade.
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A declaração de desnecessidade é o meio pelo qual “é possível colocarse um cargo em estado latente: nem extinguindo, nem provendo.” (Celso
Bastos, ob. cit., p. 229) Trata-se de expediente que visa impedir a extinção do
cargo, uma vez que sua recriação só poderá ser feita por lei, oportunizando
à administração uma melhor avaliação do seu potencial aproveitável para
efeito de sua manutenção.
O aproveitamento do servidor disponível é obrigatório, devendo acontecer
no menor espaço de tempo possível, sob pena de se tornar antieconômica
a sua manutenção, devendo a lei prevenir a responsabilidade da autoridade
causadora da demora, bem como, criar mecanismos que impeçam o mau uso
da hipótese constitucional, como por exemplo, colocar-se em disponibilidade
um servidor para chamar aprovado em concurso público que não logrou
classificação suficiente em relação ao número de vagas ofertadas.

8.5 Avaliação especial de desempenho
Art. 41
§ 4º - Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa
finalidade.
O objetivo principal da avaliação especial de desempenho é acompanhar e
avaliar o desempenho do servidor, para conferir-lhe estabilidade, com base
na aptidão e capacidade demonstrada para realizar seu trabalho durante o
período de estágio probatório.
É importante ressaltar que serão avaliados todos os servidores que entrarem
em exercício de cargo, mesmo aqueles que já eram integrantes de cargo
público diverso, no qual já eram estáveis, ao qual retornarão se reprovados
na avaliação.
A avaliação especial de desempenho é um processo contínuo de
acompanhamento e avaliação do desempenho do servidor durante o período
de estágio probatório e será utilizada para:
a) conhecer o potencial do servidor;
b) valorizar e reconhecer o servidor que faz um trabalho bem feito;
c) permitir o recebimento do Adicional de Desempenho e do Prêmio por
Produtividade;
d) possibilitar a cooperação entre servidores e chefias;
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e) identificar os servidores que não estão adaptados em determinada área,
mas que podem melhorar o seu desempenho em outra área;
f) identificar necessidades de capacitação;
g) aprimorar as habilidades pessoais e profissionais;
h) contribuir para o crescimento profissional e para o desenvolvimento de
novas habilidades;
i) aferir a aptidão do servidor para o desempenho de suas funções
j) conferir estabilidade ao servidor considerado apto;
k) exonerar o servidor considerado inapto ou infrequente.
O servidor tem direito a conhecer as normas legais, os critérios e os conceitos
que serão utilizados na Avaliação Especial de Desempenho; acompanhar do
início ao fim o seu processo de avaliação de desempenho; ser informado do
resultado de cada etapa e do resultado final de sua avaliação, e, quando for
o caso, do resultado dos recursos; consultar, sempre que achar necessário,
todos os documentos que compõem o seu processo de Avaliação Especial
de Desempenho; apresentar um Pedido de Reconsideração à Comissão de
Avaliação Especial de Desempenho e um recurso à Comissão de Recursos,
caso não concorde com o resultado de qualquer uma de suas etapas de
avaliação; ter priorizadas suas necessidades de capacitação e treinamento, se
apresentar desempenho inferior a 60% em qualquer etapa de sua avaliação
(se o órgão ou entidade tiver condições financeiras para realizar tais
atividades); recorrer contra o ato de sua exoneração à autoridade máxima
do órgão ou entidade de sua lotação.

Resumo
Você aprendeu nesta aula as peculiaridades de cada uma das três formas de
vínculo dos servidores estatutários, agentes políticos, empregados públicos
e servidores temporários.
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Aula 9 - Vacância de cargo público
O assunto abordado nesta aula é a vacância de cargo público, ou
seja, quando o cargo fica vago na administração pública. O principal
objetivo é permitir a diferenciação e imediato reconhecimento
dos conceitos de vacância elencados. Serão abordadas, questões
específicas sobre exoneração e demissão na administração pública.
Igualmente à aula anterior, também esta tem caráter estatutário, mas
apresenta igual importância no conjunto da matéria examinada. Vacância
é o fato administrativo que indica que determinado cargo público não está
provido, ou seja, está sem titular. A própria palavra “vacância” nos ajuda
a lembrar que o cargo está “vago”, não ocupado. Diversos fatos levam à
situação de vacância. Naturalmente, um cargo vago pode ser ocupado.
A vacância nos cargos públicos dá-se nas seguintes situações: exoneração,
demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo
inacumulável e falecimento. Alguns desses, como a demissão, a aposentadoria
e o falecimento, são bem fáceis de se compreender. Se alguém falece ou se
aposenta, é claro que o cargo que ocupava ficará vago. Com exceção das
autoexplicativas, as demais circunstâncias serão definidas, brevemente, a
seguir.

Vacância: Do latim, de vacare
(estar vazio).Vacância do cargo:
é a declaração oficial de que o
cargo, ou o emprego, se encontra
vago, a fim de que seja provido
um novo titular

9.1 Exoneração

Figura 9.1 Servidor Exonerado
Fonte: http://diretodapista.blogspot.com

Aula 9 - Vacância de cargo público

63

e-Tec Brasil

Exoneração é o desligamento do cargo público, podendo dar-se de ofício
ou a pedido do servidor. Dá-se a exoneração de ofício em virtude da não
aprovação em estágio probatório ou, quando dada à posse, o servidor
não entrar em exercício no prazo legal. A exoneração a pedido, conforme
o próprio nome demonstra, relaciona-se ao desinteresse do agente em
permanecer a serviço da administração pública.

9.2 Demissão

Figura 9.2 Servidor Despedido
Fonte: http://www.hdaadvogados.com.br

Improbidade administrativa:
é a falta de retidão, desonestidade, o procedimento malicioso, a
atuação perniciosa;
Inassiduidade habitual:não é
assíduo;
Incontinência pública: o que
se faz com excesso ou sem medida;
Legítima defesa: toda ação
de repulsa levada a efeito pela
pessoa ao ataque injusto a seu
corpo;
Dilapidação do patrimônio
nacional: prejuízo financeiro ao
patrimônio da nação.

A demissão, com caráter punitivo, é aplicada após o devido processo legal,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos casos de: crime contra
a administração pública; abandono de cargo; inassiduidade habitual;
improbidade administrativa; incontinência pública e conduta
escandalosa na repartição; insubordinação grave em serviço; ofensa física,
em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria
ou de outrem; aplicação irregular de dinheiros públicos; revelação de
segredo do qual se apropriou em razão do cargo; lesão aos cofres públicos
e dilapidação do patrimônio nacional; corrupção e acumulação ilegal de
cargos, empregos ou funções públicas.

9.3 Promoção

Figura 9.3 Promoção do servidor
Fonte: http://www.administradores.com.br
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Promoção é a elevação do funcionário à classe imediatamente superior àquela
a que pertence, dentro da mesma série de classes, obedecidos os critérios de
merecimento e antiguidade, alternativamente. Não poderá haver promoção
de funcionário interino, em estágio probatório ou em disponibilidade, nem
para classe em que houver cargo excedente.
Merecimento é a demonstração por parte do funcionário, durante a sua
permanência na classe, de fiel cumprimento dos seus deveres e de eficiência
no exercício do cargo, apurada na forma regulamentar, bem como da posse
de qualificações e aptidão necessárias ao desempenho das atribuições da
classe imediatamente superior.
A antiguidade é critério numérico e será determinado pelo tempo de efetivo
exercício na classe, apurado em dias.
Para melhor compreensão, registre-se que a promoção ocorre nos cargos
organizados em carreira. Veja-se, por exemplo, o cargo de Procurador da
Fazenda Nacional (PFN). Há no País aproximadamente 1200 cargos de
Procurador, escalonados em três categorias: 2ª Categoria, 1ª Categoria e
Categoria Especial. Quando alguém é promovido da 2ª Categoria, passa a
ocupar um cargo da 1ª Categoria e deixa vago o seu cargo de 2ª Categoria.
Igualmente se dá a quem é promovido da 1ª Categoria para a Categoria
Especial deixando vago o cargo da 1ª Categoria.

9.4 Readaptação
Conforme já comentado na aula anterior.

9.5 Aposentadoria
É a passagem do servidor para a inatividade, sem que o seu vínculo com
a administração desapareça completamente. O assunto será tratado em
capítulo próprio, mais à frente.

9.6 Posse em outro cargo inacumulável
Por último, na análise dessa questão, vejamos a figura da posse em outro
cargo inacumulável. É aplicável esta figura para cargos, empregos e funções
em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de
economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios
e dos Municípios, restando óbvio que a posse em tais condições tem como
consequência a exoneração, a pedido, do cargo anteriormente ocupado. A
Constituição Federal proíbe a acumulação de cargos públicos, com apenas
algumas exceções. As exceções (cargos acumuláveis) são: a) dois cargos de
professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois
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cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
(CF, art. 37, XVI, com a redação da Emenda Constitucional nº 34, de
13/12/2001). Dessa forma, quando alguém que já ocupa um cargo público
vai assumir outro cargo que não admite acumulação, deve antes pedir a
vacância do seu anterior cargo para assumir o novo. Ou seja, a posse em
outro cargo inacumulável será uma situação que ensejará a vacância do
cargo anteriormente ocupado.

Resumo
Espera-se, que no final desta aula, você possa fazer uso, corretamente, das
expressões demissão e exoneração na administração pública. Pois, demissão
é punição e exoneração não tem esse caráter. Além disso, promoção é
a elevação do funcionário à classe imediatamente superior àquela a que
pertence.
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Aula 10 - Remuneração no serviço público
Esta aula analisa a remuneração, vencimento e subsídios pagos pelo
serviço público prestado pelos agentes públicos à Administração
Pública. O principal objetivo é permitir a diferenciação e imediato
reconhecimento do conceito de cada uma das formas de
contraprestação. Analisa-se, nesta aula, questões específicas de
limitação constitucional e da Emenda Constitucional nº 19.

10.1 Remuneração, vencimentos e subsídios

Figura 10.1 Cifrão
Fonte: http://jornale.com.br

Remuneração pode ser genericamente definida como a importância paga,
em parcela única, pelo estado, a determinadas categorias de agentes
públicos, como retribuição pelo serviço prestado. Em consequência, não
tem a natureza de ajuda, socorro, auxílio, mas possui caráter retributivo e
alimentar.
A Constituição Federal vacila na terminologia ao definir a retribuição devida
aos agentes públicos, empregando o termo “remuneração” ora como
palavra gênero (art. 37, XIII; e art. 39, § 8°, CF/88), para referir a totalidade
das espécies possíveis de estipêndio público, ora como espécie ou tipo de
retribuição (art. 37, X; art. 39, § 6°, CF/88), distinta da espécie denominada
subsídio, ora ainda como parte da retribuição dos agentes públicos (art. 37,
XI, CF/88).
A Emenda Constitucional n°. 19/1998 acrescentou mais dificuldade ao
problema ao distinguir, a partir do art. 39, § 1°, entre: subsídio (espécie de
retribuição devida a específico agente público, definida em termos unitários)
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e “remuneração” (espécie de retribuição deferida à generalidade dos
servidores públicos, que admite fracionamento permanente de parcelas).
Também a palavra vencimentos é empregada, com ambiguidade, exigindo
em cada caso a identificação do sentido em que vem empregada.
Felizmente, como regra, a palavra vencimentos é utilizada pela Constituição
Federal como equivalente à soma do vencimento básico com o valor
global das vantagens permanentes e gerais (art. 37, X, XII, XIII e XV, CF/88)
Entretanto, de modo pouco técnico, é empregada também com o significado
restrito, equivalente a vencimento básico (art. 73, § 3°; 17, ADCT, CF/88),
que é o valor isolado pago conjuntamente com as denominadas vantagens
permanentes. No primeiro significado, o termo vencimentos equivale à
palavra remuneração, entendida como espécie de retribuição composta por
parcelas distintas, definidas em termos gerais para uma categoria, mas sem
caráter unitário, em contraposição ao conceito de subsídio (art. 39, § 4°,
CF/88).
A babel terminológica foi explicitamente reconhecida pelo próprio
constituinte de 1988, no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que dispõe:
Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais,
bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos
em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos
limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de
direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.
Tal norma demonstra, entretanto, que é errônea a suposição comum segundo
a qual o conceito de remuneração, no direito constitucional brasileiro, abrange
todas as parcelas possíveis da retribuição dos agentes públicos. Claramente,
as disposições constitucionais citadas nos itens anteriores evidenciam que os
agentes públicos podem perceber valores inconfundíveis com a remuneração
como espécie de retribuição, ou seja, com a remuneração significando a
soma total do vencimento básico com as vantagens permanentes e gerais
de cargos e funções.
As parcelas indenizatórias (ex. as diárias e ajudas de custo), eventuais (ex.
auxílio-funeral, gratificação de férias) e as vantagens individuais transitórias
(ex. adicionais pelo exercício de cargos de confiança) ou permanentes (ex.
salário-família), salvo quando incorporadas aos vencimentos, ou estendidas
à generalidade dos agentes, não são consideradas como integrantes da
remuneração de cargos, empregos e funções permanentes, caracterizando,
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quase sempre, situações transitórias ou simples vantagens pessoais, distintas
da retribuição objetivamente deferida pela lei a cargos e funções públicas.
Na verdade, esta distinção é muitas vezes ocultada pelo expediente de
diferenciar os conceitos de “remuneração do agente” e “remuneração do
cargo ou função”.
Com efeito, a “remuneração do agente”, sendo constituída pela remuneração
do cargo ou função e por vantagens pessoais, eventuais ou circunstanciais,
inaplicáveis à generalidade dos ocupantes do cargo, naturalmente excede
em valor o quantum definido para a “remuneração do cargo”. Para
evitar ambiguidades, parece razoável empregar a voz “retribuição” para
designar esse conjunto abrangente de todos os valores pagos, a qualquer
título, inclusive indenizatórios, aos agentes públicos; por outro lado, parece
correto empregar a voz remuneração para designar a soma do vencimento
básico e vantagens permanentes e gerais definidas para os cargos públicos,
valores irredutíveis e que definem a hierarquia remuneratória no interior das
carreiras.

10.2 Revisão remuneratória
Art. 37
X - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §
4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
Diferentemente do que dispunha o texto constitucional anterior à Emenda
Constitucional nº 19, o inciso X (acima transcrito) trata da remuneração e
dos subsídios – portanto de duas espécies retributivas – sob os aspectos da
fixação e da alteração dos mesmos. Perceba-se que o comando constitucional
faz menção a “lei específica”, o que deve ser interpretado no sentido de que
não pode a mesma lei tratar da fixação de subsídios dos agentes políticos,
por exemplo, e ao mesmo tempo alterar a remuneração dos servidores de
um dado Poder. A diferenciação reside no fato de que “fixar” é estabelecer
inicialmente a remuneração ou o subsídio de um cargo, o que se dá quando
de sua criação, ao passo que “alterar” é modificar algo preexistente.

Subsídio: remuneração fixa e
mensal, paga aos membros do
poder legislativo federal, estadual
ou municipal.

Versando sobre a política remuneratória como outros incisos posteriores, este
inciso trata especialmente da revisão geral da remuneração dos servidores
públicos civis e militares, que é aquela efetuada exclusivamente em razão
da desvalorização da moeda, da recomposição de seu poder aquisitivo. O
comando constitucional impõe que o índice seja o mesmo para todos, civis
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e militares, bem como, sua concessão na mesma data, quer dizer: mesmo
dia e mês.
Data-base: é o período do ano
em que patrões e empregados se
reúnem para repactuar os termos
dos seus contratos coletivos
de trabalho.

Não se trata de estabelecimento de data-base, não se define data certa
para todos os anos, porém se pretende que esta revisão se dê anualmente,
ainda que tal fato esteja presentemente condicionado pelas limitações da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Simplesmente, pretende o constituinte a observância do princípio isonômico
em relação aos servidores públicos. Desde que sob o fundamento de reposição
das perdas inflacionárias, fenômeno que atinge a todos indistintamente, não
se poderá excluir determinada categoria, devendo a reposição ser feita para
todos simultaneamente.

Resumo
Espera-se, que no final desta aula, você tenha percebido que cada tipo
de agente público recebe uma forma específica de “pagamento”.Sendo
denominadas: subsídio (espécie de retribuição devida a específico agente
público, definida em termos unitários) e “remuneração” (espécie de
retribuição deferida à generalidade dos servidores públicos, que admite
fracionamento permanente de parcelas). Também a palavra vencimentos
é empregada, com ambiguidade, exigindo em cada caso a identificação do
sentido em que vem empregada.
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Aula 11 - Instituição do subsídio
Esta aula apresenta o conceito e instituição de subsídio, a
regra para escalonamento de remuneração, a publicidade das
remunerações e as possibilidades de vantagens na remuneração. O
principal objetivo é permitir a identificação da regra constitucional
que dispõe sobre os conceitos propostos para o debate. Analisase, nesta aula, questões específicas sobre exceção – já comentada
anteriormente – das verbas de caráter indenizatórios ou eventuais.

Figura 11.1 Políticos brasileiros
Fonte: http://mirante1.wordpress.com

Art. 39
§ 4º. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(...)
§ 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira
poderá ser fixada nos termos do § 4º.
Fica criada uma nova classificação retributiva, que é o “subsídio”, e que
pode ser conceituada como a forma de remuneração percebida em parcela
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única e não acumulável com nenhuma outra de caráter remuneratório, por
membros de Poder e ocupantes de cargos previstos no texto constitucional
ou de carreiras, assim definidas em lei.
Também aqui, ressalte-se, há exceção – já comentada anteriormente – das
verbas de caráter indenizatórios ou eventuais.
A título de curiosidade, temos que a CLT define subsídio como: “o montante
que inclui a soma de tudo quanto o empregado recebe diretamente de seu
empregador, que é o salário, com outras parcelas recebidas inclusive por
terceiros, decorrentes do contrato de trabalho.”
Como observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Em dicionário latim-português, a palavra subsidium designa tropa
auxiliar, gente que vem em socorro. Não é com essa conotação que
o servidor público quer ver a importância que recebe como forma de
retribuição do serviço que presta. No entanto, apesar do sentido original do vocábulo, é evidente que ele vem, mais uma vez, substituir,
para algumas categorias de agentes públicos, a palavra remuneração
ou vencimento, para designar importância paga, em parcela única,
pelo estado, a determinadas categorias de agentes públicos, como retribuição pelo serviço prestado. Em consequência, não tem a natureza
de ajuda, socorro, auxílio, mas possui caráter retributório e alimentar.
Como a Emenda atinge obrigatoriamente apenas uma parte dos agentes públicos, haverá a concomitância de dois regimes remuneratórios:
o de subsídio, instituído pela Reforma, e o de remuneração ou vencimento, já aplicado antes da reforma.” (1995).

11.1 Relação distributiva
Art. 39
§ 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá
estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores
públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.
Tem-se, novamente, a possibilidade de lei integradora do comando
constitucional, ainda que na condição facultativa, para a fixação de uma
escala de valores, que no Município deverá ser editada de maneira diversa do
estabelecido para os demais entes federados, sendo o padrão máximo o do
Prefeito, sem que se considere para o quadro do Legislativo a remuneração
dos Vereadores.
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É inegável que se tratará de vinculação, se lei requerida for elaborada de
forma inadequada, incidindo na vedação do inciso XIII do mesmo artigo 37
da Constituição Federal.
Mas este atrelamento, se regulado na lei, não acarretará a automática
elevação da remuneração máxima, toda vez que houver a elevação da
mínima. Veja-se, a propósito, a palavra de Adilson Dallari:
No caso de servidores em geral, a lei que fixará a relação de valor não significa
vinculação por força da qual todas as vezes em que se elevem as retribuições
mais modestas estejam também elevadas as mais altas e vice-versa. Isto pode
ou não ocorrer, dependendo da forma como a lei regule tal relação.
Com efeito, se esta dispuser, por exemplo, que a remuneração máxima será
doze vezes superior à mínima, todas as vezes que uma delas for incrementada
‘ipso facto’ incrementar-se-á a outra. Entretanto, se diversamente, vier a
estatuir que a remuneração máxima seja até doze vezes superior à mínima
não haverá atrelamento acarretador das mesmas consequências. Neste caso,
a elevação das remunerações mais modestas não determinará a elevação
das mais altas. Reversamente, a elevação das maiores poderá acarretar a
elevação das menores. É o que irá suceder se - e apenas se - por força do
incremento retributivo do escalão máximo se superar a diferença de doze
vezes suposta no exemplo. (Regime constitucional dos servidores públicos,
2ª ed., RT, 1990, p. 74).
Deve atentar, ainda, o legislador, para a garantia de salário mínimo, por
expressa disposição do inciso IV do artigo 7º, ao qual remete o constituinte
a administração pública, pelo parágrafo 3º do artigo 39, ambos da CF/88.
Outra questão relevante na redação do dispositivo comentado, é o
reposicionamento da norma que estava anteriormente inserida no Art. 37,
XI, cuja redação foi alterada. A lei prevista nesta nova redação poderá se
prestar ao estabelecimento de um subteto móvel, aplicável aos servidores
públicos e posicionado num patamar inferior ao teto definido pelo Art. 37,
XI.

11.2 Transparência
“Art. 39. ...
§ 6º. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente
os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.”
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Este dispositivo, atendendo à correta definição do princípio da publicidade, que
tem ínsita a possibilidade de controle da administração pelos administrados,
torna obrigatória a publicação periódica de tabela explicitando os valores
dos subsídios e remunerações dos cargos e empregos públicos.

11.3 Vantagens decorrentes de economia
Art. 39
§ 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da
economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação,
para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade
e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização,
reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma
de adicional ou prêmio de produtividade.
Inova a Constituição, com a Reforma Administrativa, ao prever lei que
regulamentará a instituição de adicionais, prêmios ou bonificações a serem
pagos diretamente ao servidor, ou aplicados em projetos de melhoria da gestão
pública, tudo com base na alocação de parcela dos recursos orçamentários
que venham a ser economizados, em cada órgão e entidade, mediante
iniciativas internas de redução de custos e de aumento da produtividade.

Resumo
Esta aula analisou o conceito de subsídio como a forma de remuneração
percebida em parcela única e não acumulável com nenhuma outra de caráter
remuneratório, por membros de Poder e ocupantes de cargos previstos no
texto constitucional ou de carreiras, assim definidas em lei. A regra para
escalonamento de remuneração que demonstra: para a fixação de uma
escala de valores, o Município deverá ser editada de maneira diversa do
estabelecido para os demais entes federados, sendo o padrão máximo o do
Prefeito, sem que se considere para o quadro do Legislativo a remuneração
dos Vereadores; e a publicidade das remunerações possibilita o controle da
administração pelos administrados. Já sobre as vantagens na remuneração a
lei que regulamentará a instituição de adicionais, prêmios ou bonificações a
serem pagos diretamente ao servidor.
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Aula 12 - Limitador
Abordaremos nesta aula o art. 37 inciso XI da CF, que estabelece
o limitador para remuneração e o subsídio pra os ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos na administração direta,
autarquias e fundações. O principal objetivo é entender os
conceitos de equiparação e vinculação de espécies remuneratórias
da administração pública. Analisa-se, nesta aula, questões
específicas sobre a Emenda Constitucional nº 41.
Art. 37
XI - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou
de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se
como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no
Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito
do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. (redação
dada pela Emenda Constitucional n° 41/03)
Na tentativa de aperfeiçoar o estabelecimento de limites constitucionais
remuneratórios, a Emenda Constitucional n° 41, que tratava prioritariamente
de reforma previdenciária, veio a estabelecer nova modalidade de limitador,
que apresenta as seguintes características fundamentais:
1. manutenção do subsídio dos Ministros do STF como o limite máximo
de remuneração e subsídio para todos os agentes públicos; Supremo
Tribunal Federal.
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Figura 12.1 Supremo Tribunal Federal
Fonte: http://daniella-advogada.blogspot.com

2. eliminação da exigência de lei de iniciativa conjunta para fixação do teto
nacional;
3. previsão de norma transitória (art. 8° da EC n° 42/03), segundo a qual,
enquanto não for fixado o valor do subsídio dos Ministros do STF, seria
considerado como limite máximo de retribuição o valor da maior remuneração atribuída por lei na data da publicação da Emenda a Ministro do
referido Tribunal, a título de vencimento, representação mensal e parcela
recebida em razão de tempo de serviço;
4. unificação, na União, dos limites máximos de retribuição no valor definido para os Ministros do STF, sem previsão de subteto inferior ao teto
nacional;
5. definição para os Estados e Distrito Federal, de limites fixos inferiores
ao teto nacional, mas sem possibilidade de definição de subteto inferior
através de lei estadual ou distrital;
6. unificação, nos Municípios, de limite fixo inferior ao teto nacional no
valor dos subsídios do Prefeito, aplicável também aos Vereadores, ainda
que esses também estejam submissos aos limites definidos no art. 29,
inc. VI, da Constituição, proporcionalmente ao número de habitantes
e tendo como critério percentual do subsídio dos Deputados Estaduais;
7. possibilidade de lei estabelecer subteto móvel, definido a partir da relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores, em qualquer
âmbito da Federação (art. 39, § 5°);

Para entender sobre a questão do
teto leia o artigo disponível em
http://jus.uol.com.br/revista/texto/328/teto-constitucional-de-remuneracao-dosagentes-publicos/3
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8. manutenção da aplicação de teto e subteto fixos a todos os agentes públicos de qualquer dos Poderes, inclusive os da administração indiretos
ressalvados os empregados das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que sejam independentes do Poder Público
no que respeita a despesas com pessoal ou custeio em geral;
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9. manutenção da aplicação do teto nacional e dos subtetos fixos aos proventos de aposentadoria e pensões;
10. manutenção do teto e dos subtetos fixos à soma das acumulações constitucionais percebidas pelo agente público (art. 37, incs. XI e XVI);
11. aplicação do teto nacional e dos subtetos fixos às vantagens pessoais e
às relativas à natureza e ao local de trabalho (art. 37, inc. XI).
A instituição deste conjunto de limitadores teve como objetivo aperfeiçoar um
conjunto normativo que, como é de conhecimento público, teve inúmeros
desvirtuamentos durante a vigência da atual Constituição, impedindo um
melhor controle das despesas públicas relativas ao custeio de pessoal, com
inequívoco prejuízo aos diversos regimes previdenciários e às contas públicas.
Além da Emenda n° 41, também a Emenda n° 47 estabeleceu nova redação
aos §§ 11 e 12 do art. 37, determinando que não sejam computadas as
parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, para fins dos limites
constantes do inciso XI, além de abrir a possibilidade de os Estados e o Distrito
Federal estabelecerem limitador à remuneração de seu pessoal, através da
imposição do teto de 90,25% ao subsídio mensal dos Desembargadores
dos respectivos Tribunais de Justiça, excluindo deste limitador os Deputados
e os Vereadores. Desembargador: denominação que se atribui aos juízes dos
tribunais de justiça dos Estados.

Desembargador federal é denominação, dada por regimento
interno de Tribunal Regional Federal, a seus membros.

12.1 Isonomia para efeito de controle
Art. 37
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

Figura 12.2 Palácio do Governo Federal
Fonte: http://terrabra.blogspot.com
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Esta disposição contém, aparentemente, uma contradição em relação à do
inciso anterior. Naquele, determina-se que o que o limitador remuneratório
é o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto que
neste inciso, é dito que os vencimentos dos cargos dos Poderes Legislativo e
Judiciário não serão superiores aos do Executivo.
No entanto tal contradição é aparente, não existindo de fato se aplicadas as
regras de interpretação constitucional adequadas. Segundo as normas devese atribuir ao texto constitucional o sentido que, dentro do conjunto, lhe dê
o valor desejável. Com isto, é seguro afirmar que foi alterado o sentido da
norma transcrita.
Anteriormente, era de entendimento corrente que o inciso XII tratava da
isonomia de vencimentos, juntamente com o § 1º do art. 39, o que podia ser
inferível da redação do inciso seguinte, com a redação anterior à dada pela
Emenda Constitucional nº 19. Dispunha então o inciso XIII que era “vedada
à vinculação ou equiparação de vencimentos, para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no
art. 39, § 1º”. Após o advento da Emenda nº 19, retirou-se da redação de tal
inciso, qualquer menção ao inciso XII, bem como ao art. 39, § 1º, com o que
ficou ampliado o alcance de tal dispositivo, excluindo-se menção à isonomia
de vencimentos.
Daí a conclusão de que, abolida a isonomia de vencimentos, deve a norma
constante do inciso XII ser interpretada concorrentemente àquela que
estabelece o subsídio dos Ministros do STF como limitador máximo, somente
no sentido de reforçar-lhe o alcance e aplicabilidade, ainda que fosse de
melhor técnica ter sido suprimida quando da reforma.
Outro aspecto que ressalta e que, seguramente, pode ser asseverado a
respeito da norma em questão, é o de que esta traz componente de controle
orçamentário, na medida em que restringe eventuais disparidades que
interferirão na planejada execução orçamentária.
Esta disposição, embora não referencie expressamente os empregos públicos,
atinge também a administração indireta, segundo a sua maior ou menor
semelhança na conformação administrativa, e deve servir de base quando do
estabelecimento dos valores a serem pagos aos contratados temporariamente
para atendimento de casos de excepcional interesse público.
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12.2 Vinculação remuneratória
Art. 37
XIII - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público.
“Equiparação é a comparação de cargos de denominação e atribuições
diversas, considerando-os iguais para fins de se lhes conferirem os mesmos
vencimentos é a igualação jurídico-formal de cargos ontologicamente
desiguais, para o efeito de se lhes darem vencimentos idênticos, e tal sorte
que, ao aumentar-se o padrão de um, automaticamente o doutro também
ficará majorado na mesma proporção. Vinculação é a relação de comparação
vertical, diferente da equiparação que é a relação horizontal. Vincula-se
um cargo inferior, isto é, de menores atribuições e menor complexidade,
com outro superior, para efeito de retribuição, mantendo-se certa diferença
de vencimentos entre um e outro, mas de sorte que, aumentando-se um,
o outro também fica automaticamente majorado para guardar a mesma
distância preestabelecida” (Curso de direito constitucional positivo,
José Afonso da Silva, RT, 1984, p. 185).
A decisão do constituinte de vedar de forma categórica esta prática vem
facilitar a fiscalização popular, e até mesmo dos órgãos encarregados do
controle externo ou interno dos gastos públicos, evitando que a concessão
legal de aumento a uma determinada categoria elevasse também, e sem
necessidade de referenciar nesta lei, ou da edição de outra específica, os
vencimentos de todos os demais grupos de cargos ou carreiras, por força de
determinação anterior de vinculação ou equiparação.
Desta forma, ocultar-se-ia do povo, e mesmo dos técnicos, à primeira
vista, o real impacto dos aumentos sobre a receita pública, pois na verdade
não se estaria dando um aumento somente para a carreira ‘x’, composta
por, digamos, 100 elementos. Estar-se-ia dando aumento para todos os
pertencentes às carreiras ou cargos que estivessem vinculados ou equiparados
a esta única expressada na lei, elevando-se o número de beneficiados de 100
para 500 ou 1.000 servidores públicos.
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Resumo
Espera-se, que no final desta aula, você tenha entendido quais são os
limites para as espécies remuneratórias. Esta traz componente de controle
orçamentário, na medida em que restringe eventuais disparidades que
interferirão na planejada execução orçamentária. Além disso, a decisão
do constituinte de vedar de forma categórica a vinculação vem facilitar a
fiscalização popular.
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Aula 13 - Incidência cumulativa
O principal objetivo desta aula é compreender os conceitos de
irredutibilidade e acumulação de remuneração do servidor público.
Analisa-se, nesta aula, questões específicas do artigo 37, incisos
XIV, XV,XVI e XVII.
Art. 37
XIV - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores.
Mais uma vez obrigou-se o constituinte a ditar norma visando impedir
práticas abusivas que permitiam a elevação da remuneração, independente
de previsão legal específica, ou às vezes até por texto legal de teor
evidentemente atentatório aos princípios vigentes.
Com a Emenda nº 19, foram ampliadas as restrições à concessão de parcelas
ou adicionais de remuneração com incidência cumulativa. Ou seja, não serão
permitidas as vantagens cujo valor resulte da aplicação de proporção que
incida sobre componentes da remuneração, que não o vencimento.

13.1 Irredutibilidade
Art. 37
XV - O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos
públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste
artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.
Esta irredutibilidade de vencimentos, embora seja previsão inovadora
em relação aos servidores em geral, perde sua eficiência em momentos
econômicos inflacionários, pois não chega a ser garantia contra a perda do
poder aquisitivo da moeda.
Também não garante a irredutibilidade da remuneração se considerada como
englobante de gratificações diversas, não incorporáveis ao vencimento, e que
podem ser extintas por disposição expressa nesse sentido ou supervenientes
e contrárias às suas manutenções. Pode ser entendido que a instituição do
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subsídio, como forma de remuneração do serviço público, é uma maneira de
contornar-se o ponto aqui descrito.

Carta magna: expressão usada
para indicar a Carta Constitucional ou a Constituição de um país.

As referências aos incisos XI (limite máximo da remuneração de servidores),
XIV (restrições a incidência cumulativa), ambos do artigo 37, ao § 4º do
art. 39 (conversão de remuneração à nova forma de subsídio), à igualdade
tributária (150, II); à incidência de imposto de renda (153, III), bem como,
à isenção deste, para servidores aposentados com mais de 65 anos que
não tenham outra fonte de renda, com exceção desta última, nos parecem
redundantes embora visem assegurar que sob o pretexto da não-redução
venha a se pleitear isenções fiscais descabidas, posto que o próprio princípio
da igualdade elidiria esta pretensão, ou ainda, postulação de direito adquirido
contra as normas dirigidas à política remuneratória da administração,
impostas pela própria Carta Magna.
A irredutibilidade também não elide descontos em folha de pagamento
de verbas definidas judicialmente, como pensões alimentícias de que seja
devedor o funcionário, ou legalmente, como o são as verbas previdenciárias.

13.2 Acumulação retributiva
Art. 37
XVI - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso
o disposto no inciso xi:
a) A de dois cargos de professor;
b) A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas;
XVII - A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista,
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo
poder público.
Reunimos, novamente, dois incisos para análise conjunta tendo em vista
a identidade da matéria abordada. Trata-se da proibição de acumular as
remunerações de dois ou mais cargos no serviço público, de suas exceções
e de seu alcance, abrangendo, neste segundo inciso toda a espécie da
administração indireta, além da direta, seja qual for a esfera governamental
a que pertence a administração.
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A proibição tem como fato determinante a eficiência do servidor, isto
é, proporcionar a certeza de que as atribuições de seu cargo serão
satisfatoriamente desenvolvidas, o que não aconteceria, em regra, caso o
mesmo servidor pudesse exercer dois cargos, muitas vezes de naturezas e
atribuições tão distintas que o exercício de um, embora compatível em carga
horária, tornasse insuficiente ao interesse da administração o desempenho
havido no outro, gravame que se acentuaria com a dupla remuneração,
infringindo o princípio da economicidade, de observância inafastável pela
administração pública.
Adilson Dallari teceu críticas, na vigência do texto anterior à Reforma
Administrativa, que assim se traduziram:
A Carta Constitucional outorgada em 1969 manteve o esquema do texto
anterior vedando acumulações remuneradas, como regra geral: mantendo
as quatro exceções, que eram condicionadas à correlação de matérias
e à compatibilidade de horários; estendendo a proibição às entidades da
administração indireta, mas omitindo as fundações; e, por último, proibindo
o trabalho aos servidores aposentados, que, excepcionalmente, podiam
exercer apenas mandato eletivo, um cargo em comissão e celebrar um
contrato para prestação de serviço técnico especializado.
Diante desse quadro e à luz da experiência vivida na administração pública,
pode-se dizer que, nessa matéria, a Constituição de 1988 não só perdeu a
oportunidade de evoluir, mas, pior que isso, está tisnada pelo atraso e pelo
retrocesso.
A acumulação de cargos é um anacronismo. Conforme se pode observar,
pelo exame da evolução desse instituto no Brasil, ela tem como fatores
determinantes duas situações: o excesso de poder e a falta de pessoal
qualificado. Ou servia para possibilitar que pessoas privilegiadas e bem
relacionadas acumulassem poder, remuneração, influência política e
prestígio social, ou, então, possibilitava o preenchimento de funções públicas
realmente importantes em setores nos quais havia carência de profissionais
habilitados. Ora, no Brasil do século XX não mais se justificam os privilégios
dos tempos da Colônia, do Império e da Velha República; nem tem qualquer
sentido falar-se em falta de profissionais para o provimento de cargos e
funções na administração pública.
Acumular cargos e empregos públicos é e sempre será um privilégio, uma
exceção ao princípio da igualdade, e, por isso, no exame dessa matéria sempre
será necessário, na dúvida, adotar a posição mais restritiva, obviamente
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sem violentar o texto constitucional. (Regime Constitucional dos Servidores
Públicos, 2.ed., RT, 1990, p.69).
Conclui-se desta exposição, que o constituinte, em atenção à tradição de
se privilegiar as classes mais conceituadas na visão social brasileira, arrogou
para si, de modo formalmente legítimo, o poder de desconsiderar o princípio
da isonomia em favor de determinada casta preteritamente estabelecida,
obrigando o legislador infraconstitucional a viabilizar a compatibilidade
horária, notadamente em relação aos médicos e professores.
Na prática, tanto os médicos como os professores acabam acumulando dois
cargos de idêntica carga horária e remuneração, ao invés de um cargo de
horário integral (40 horas) e remuneração em dobro, o que sem dúvida, é
inócuo e dispendioso em termos de administração.
Não se trata aqui, de se permitir a acumulação de dois cargos, desde que o
servidor seja remunerado apenas por um deles, pois nesse caso, estar-se-ia
desprezando o intuito de se obter a maior produtividade possível do titular
de cargo certo.
De fato existem mais duas hipóteses excepcionadoras desta vedação, quais
sejam: a acumulação de um cargo de juiz com outro de professor (art. 95, §
1º) e a de membro do Ministério Público, igualmente, com outro de professor
(art. 128, § 5º).

Proventos: o que se paga ao
inativo.

Quanto aos proventos de aposentadoria, o STF já decidiu de sua
inacumulabilidade com a remuneração de outro cargo público no qual venha
a ser o aposentado investido mediante aprovação em concurso público.
No entanto, esta manifestação do Supremo não atinge os casos de
acumulação permitida, isto é, sendo o servidor titular de dois cargos de
médico ou de dois de professor, e obtendo aposentadoria em razão do
cumprimento dos requisitos para tanto, em um dos cargos, nada impede
que continue exercendo e percebendo a remuneração do outro cargo junto
com os proventos havidos por força daquele primeiro no qual se aposentou.
Quanto à acumulação de um cargo técnico ou científico, com outro de
professor, adotamos a justificativa de que o exercício de um contribui para o
aperfeiçoamento do outro, desde que haja correlação de matérias, questão
a ser normatizada na ordem infraconstitucional.
Outra novidade foi trazida com o acréscimo dado à redação do inciso XVII,
que agora reitera a proibição de acumular, que passou a alcançar de forma
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expressa as subsidiárias e sociedades controladas por empresas estatais.
Pretendeu-se evitar a burla à norma prevista no dispositivo.

Resumo
Espera-se, que no final desta aula, você tenha entendido as restrições
à concessão de parcelas ou adicionais de remuneração com incidência
cumulativa. A irredutibilidade de vencimentos, também discutida, embora
seja previsão inovadora em relação aos servidores em geral, perde sua
eficiência em momentos econômicos inflacionários. Portanto, analisamos os
parâmetros da remuneração do agente público.
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Aula 14 - Aplicabilidade do limitador
remuneratório
Esta aula analisa o controle do déficit público pela incidência do
limitador para o caso de retribuição simultânea e dos agentes
políticos. O principal objetivo é verificar a questão da impossibilidade
de acumulação de aposentadorias e do agente político como
agente público no que se refere a remuneração. Analisa-se, nesta
aula, questões específicas sobre o Regime Geral da Previdência e
o Regime Próprio.
Art. 37
§ 9º. O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades
de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de
despesas de pessoal ou de custeio em geral.
Novamente a Emenda nº 19/98 veio estabelecer de forma expressa o
âmbito de aplicação de um teto remuneratório, ou limitador, estendendo-o
à administração indireta em geral, bem como às subsidiárias desta, caso
recebam recursos públicos para despesas de pessoal ou de custeio.
Com isto, cessam as discussões até então existentes, sobre a incidência
do limitador para os casos aqui previstos, propiciando também um melhor
controle do déficit público, que em grande parte é causado pela ausência de
concordância entre o planejamento orçamentário e sua execução concreta.

14.1 Retribuição simultânea
Art. 37
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública ressalvada os cargos acumuláveis na forma
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração.
Fica proibida a possibilidade de acumular proventos de aposentadoria, nas
três esferas (federal, estadual e municipal), com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública. Na prática, tal proibição estende-se, também,
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à acumulação de aposentadorias, desde que ambas do Regime Próprio. A
aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social somente poderá ser
acumulada com a do Regime Geral de Previdência Social.
Um servidor aposentado por seu Município, não poderá aposentar-se,
por exemplo, no Estado. Ressalvam-se, no entanto, as aposentadorias
decorrentes de cargos acumuláveis.
Esta norma trouxe como consequência à necessidade de modificação da
documentação constante dos processos de aposentadoria e de admissão de
pessoal, em análise pelos Tribunais de Contas, devendo haver declaração de
que o servidor aposentando, ou o ora nomeado, não recebe outro benefício
de Regime Próprio de qualquer dos Estados da Federação.

14.2 Agentes políticos

Figura 14.1 Congresso Nacional
Fonte: http://www.atarde.com.br

Art. 38
Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional,
em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará
afastado de seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de
horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade,
será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato
eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais,
exceto para promoção por merecimento;
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V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os
valores serão determinados como se no exercício estivesse.
É de se afirmar que este artigo tem aplicação exclusiva para servidores
nomeados em caráter efetivo, ou ainda, para aqueles estáveis por força do
artigo 19 do ADCT. Excluem-se das garantias desta norma, portanto, aqueles
que têm provimento comissionado, em razão da vedação funcional oposta
aos agentes políticos do Legislativo pela letra “b”, inciso I, e, letra “b” do
inciso II, ambos do artigo 54 da Carta da República, que deverão ter seus
conteúdos normativos transplantados para as cartas estaduais e municipais.
No mais não há maior dificuldade para o entendimento deste dispositivo
constitucional.
Basta acrescentar, quanto ao inciso I, impositor do afastamento por
força de exercício de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, que
independente da inexistência da previsão de opção pela remuneração no
texto constitucional, esta poderá ocorrer se autorizada pela legislação a que
se submete o servidor.
E mais, no que tange à compatibilidade horária, exigida para que o vereador
possa acumular as remunerações do cargo efetivo e do mandato, deve se
considerar para sua verificação apenas as sessões ordinárias da Câmara
Municipal.
Assegura-se, também, em caso de afastamento, a continuidade das garantias
previdenciárias e a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos
legais, exceto para promoção por merecimento.
Isso não obsta que o tempo de mandato, após o seu término, seja computado
para efeito de interstício, se houver este requisito, para futura promoção por
merecimento; esta só não se dará durante o afastamento.

Resumo
Espera-se, que no final desta aula, você tenha entendido que fica proibida
a possibilidade de acumular proventos de aposentadoria, nas três esferas
(federal, estadual e municipal), com a remuneração de cargo, emprego ou
função pública. Além disso, a questão do art. 38 incisos I, II, III, IV e V como
de aplicação exclusiva para os servidores nomeados para cargos efetivos.
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Aula 15 - Disposições constitucionais
específicas relativas aos servidores públicos
Apresentaremos o regime estatutário e contratual na administração
pública. Abordando especificamente questões do regime jurídico
do servidor público e suas possibilidades para a política de pessoal
e remuneratória, tratando das condições para promoção e dos
direitos sociais para o servidor público.

15.1 Regime jurídico x Política de pessoal

Figura 15.1 Política de Pessoal
Fonte: http://ubeblog.ning.com

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado
por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19/98, com eficácia suspensa por liminar do
STF na ADI nº2.135-4/D.J.U. de 07/03/2008)
Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão,
no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira
para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas. (Redação original do artigo – vide anotação acima
sobre a existência de ADI)
Quanto à redação deste artigo, existem considerações relativas à situação
anterior à Emenda Constitucional nº 19 e à situação posterior. Desde 1988,
ano da promulgação da Constituição Federal, até junho de 1998, a ordem
constitucional era direta, no sentido de que todas as entidades federativas

Aula 15 - Disposições constitucionais específicas relativas aos servidores públicos

91

Promulgação: é o ato que vem
dar publicidade a lei.

e-Tec Brasil

procedessem à elaboração de diploma legal regulador dos direitos e deveres
de seus servidores.
Cabia e ainda cabe ao Legislativo, respeitada a exclusividade de iniciativa do
Chefe do Poder Executivo neste tema, legislar sobre normas que incidem
sobre a relação da administração pública local e seus servidores.
O regime jurídico devia ser único, o que obviamente, elidia a possibilidade
de convivência de dois regimes, como ocorria antes da Carta de 1988, onde
ao lado dos estatutários existiam empregos públicos regidos pelas normas
privadas, num mesmo quadro de pessoal.
Imposta a opção por regime único, necessariamente o outro deixaria de
vigorar, fazendo-se as mudanças indispensáveis nos vínculos porventura
existentes sob regime diverso.
Muitos municípios optaram pelo regime estatutário, de ordem legal,
extinguindo o quadro celetista; outros, no entanto, percorreram o caminho
inverso, abrindo mão de sua competência impositiva para abrigar o regime
contratual da CLT. Ambas as opções ofereceram, na execução da transição,
inúmeros problemas solucionáveis caso a caso.
Acima de tudo, o que se tem de ter em mente é que a mudança de regime
não rompe o vínculo do servidor com a administração, apenas transforma-o
e, ainda, que todos os direitos já auferidos pelo servidor, com raras exceções,
não podem ser suprimidos.
Desde a promulgação da Constituição, em 1988, a maior questão suscitada
foi quanto à natureza deste regime jurídico, se estatutário exclusivamente,
ou contratual. As duas hipóteses foram ferrenhamente defendidas
pelos doutrinadores e não houve entendimento unânime sobre o tema,
principalmente porque tal questão não foi posta de maneira objetiva perante
o Judiciário.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, retornaria a administração
pública a conviver com os dois regimes jurídicos: o estatutário e o trabalhista.
A alteração havida no caput do art. 39 da Constituição autorizava tal
afirmativa. A novidade, entretanto, era a determinação no sentido de
que cada esfera de Governo instituísse conselhos, com a participação de
servidores dos três Poderes, para subsidiar a política de administração e de
remuneração de pessoal.
No entanto, partidos políticos com representação no Congresso Nacional
impetraram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em janeiro de 2000,
autuada no STF sob nº 2.135-4, alegando inconstitucionalidade no processo
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legislativo, vindo o Pleno do STF a conceder liminar, com efeito, ex nunc
(válido a partir da publicação da decisão), suspendendo a eficácia do texto
emendado. Tal decisão foi publicada em 7 de março de 2008, ocasião em
que voltou a ter eficácia o texto original do art. 39. Cabe ressaltar aqui que
não se trata de julgamento definitivo do mérito da ADI. Não há previsão de
quando poderá vir a ocorrer e, dependendo deste resultado, tanto poderá
ser mantida a redação atual, quanto poderá haver um retorno ao texto
determinado pela Emenda.
A opção pelo regime da CLT, no entanto, não se presta a afastar as normas
constitucionais sobre a administração pública na relação desta com seus
servidores, principalmente no que se refere à exigência de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos e ao instituto da
estabilidade, como aconteceu sob a vigência da Constituição revogada.
Importante afirmar que tanto os servidores do Executivo quanto do
Legislativo, se submeterão ao mesmo regime, ainda que suas respectivas
estruturas administrativas sejam independentes entre si.
Isto já não ocorre com as empresas públicas e sociedades de economia mista,
que deverão ter regime diverso da administração central à qual se vinculam,
respeitando, cada uma destas entidades, a sua configuração jurídica.

15.2 Política remuneratória
Art. 39

Para saber mais sobre o tema estudado, acessando o site: http://
www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp
?base=ADIN&s1=2135&proc
esso=2135

§ 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do
sistema remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
Aspecto importante de relembrar é o de que este artigo, anterior à Emenda
nº 19, tinha somente dois parágrafos. Um, o primeiro, tratava exatamente
da isonomia de vencimentos, tendo a seguinte redação:
§ 1º. A Lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia
de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do
mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário ressalvado as vantagens de caráter individual e as relativas à
natureza ou ao local de trabalho.
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Para saber mais sobre a Reforma
Administrativa leia o artigo disponível http://www.direitopositivo.com.br/modules.php?n
ame=Artigos&file=display&
jid=168

Com o advento da chamada Reforma Administrativa, foi suprimida a alusão
à isonomia de vencimentos, que de resto já se tinha demonstrado ineficaz.
E, suprimido o dispositivo que estabelecia a definição, em lei, da isonomia de
vencimentos dos servidores no âmbito da administração direta e entre os três
Poderes, deixou este tema de ter tratamento constitucional.
Por outro lado, a Constituição passou a estabelecer parâmetros para a
organização do sistema remuneratório dos servidores públicos com base
em critérios objetivos, de forma a corrigir distorções e conferir maior
racionalidade ao sistema.
Os patamares de vencimento e vantagens deverão ter como base critérios
que considerem, de forma ampla, as características de cada cargo, seu grau
de complexidade e os requisitos de admissão.

Para refletir
Alguns Estados e diversos municípios instituíram o Conselho de Política de
Administração e Remuneração de Pessoal, ainda que com o decorrer do
tempo tenha havido algumas revogações. Você percebe que as atribuições
dadas pelo § 1º são destinadas, em princípio, aos conselhos a que se refere
o art. 39, agora com a eficácia suspensa, como foi dito?

15.3 Condição de promoção
Art. 39
§ 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos,
constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a
promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados.
Inovou o texto, ao criar um requisito objetivo para promoção na carreira,
quando determina que a administração pública deva manter, em qualquer de
seus níveis, instituições com atribuição específica de formação e treinamento
de servidores e com prerrogativas de habilitação, para efeito de promoção
nas carreiras.
Também restou criada a possibilidade de utilização de convênios ou de
contratos, celebrados entre a União, os Estados e ou os Municípios, com o
objetivo de otimizar o aproveitamento das instituições já existentes ou que
venham a ser criadas, para a finalidade antes apontada.
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15.4 Direitos sociais

Figura 15.2 Operário 1947 - Portinari
Fonte: www.portinari.org.br

Art. 39
§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no
art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.
Os direitos sociais aqui estabelecidos referem-se a: IV) salário mínimo,
fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de, em tese, atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social,
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada
sua vinculação para qualquer fim; VII) garantia de salário, nunca inferior ao
mínimo, para os que percebem remuneração variável; VIII) décimo terceiro
salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; IX)
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; XII) salário-família
pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos
da lei; XIII) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias
e quarenta e quatro semanais facultada a compensação de horários e a
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
XV) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; XVI)
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta
por cento à do normal; XVII) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal; XVIII) licença à gestante,
sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte
dias; XIX) licença-paternidade, nos termos fixados em lei; XX) proteção do
mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos
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da lei; XXII) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas
de saúde, higiene e segurança, e XXX) proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor
ou estado civil.
Aqui está configurado o segundo aspecto, conforme comentado quando
da abordagem ao § 1º, e que se relaciona aos direitos sociais. Cumpre
ressaltar que foi retirada a referência ao inciso VI do Art. 7º, que trata da
irredutibilidade do salário, aplicável somente – de qualquer modo – aos
trabalhadores celetistas, por desnecessidade de dupla garantia.
Foi introduzida, também, ressalva ao inciso XXX, de forma que a lei poderá
adaptar na regulamentação da admissão do servidor público, critérios de
sexo ou idade a eventuais necessidades decorrentes da natureza do cargo,
desde que não haja motivação discriminatória.
De qualquer modo, o § 3º do artigo 39 garante aos servidores públicos civis,
de qualquer entidade política, os direitos que menciona através de remissão,
insculpidos no artigo 7º da própria Carta Nacional, e que deverão ser objeto
de melhor regulamentação local, adequando-os ao regime estatutário.
Estes direitos antes enumerados, postos de maneira a englobar toda a
categoria de servidores públicos, devem ser disciplinados também em relação
aos cargos em comissão, de forma completa, no diploma estatutário.
Assista ao video para complementar o debate sobre os direitos
sociais:
http://www.youtube.com/
watch?v=i_6ApW2oYKU

Importante!
A Súmula Vinculante nº 16, do STF, dispõe a respeito da matéria de Direitos
Sociais tratada aqui. Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (Redação da EC 19/98), da
Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor
público.

Resumo
No decorrer desta aula, estudamos que a partir do advento da Emenda
Constitucional nº19/98, a administração pública passa a trabalhar com dois
regimes jurídicos: o estatutário e o trabalhista. Questão que ainda está sendo
debatido juridicamente.

e-Tec Brasil

96

Recursos humanos na administração pública

Aula 16 - Considerações preliminares sobre
a aposentadoria no serviço público
O objetivo desta aula é apresentar o histórico da aposentadoria
e diferenciar as aposentadorias do Regime Geral e do Regime
Próprio, trabalhando as questões específicas sobre aposentadoria
por invalidez e compulsória dos servidores públicos.

Figura - 16.1 Servidores Aposentados
Fonte: http://www.assetj.org.br

Até 1923, havia as caixas de aposentadoria e pensão formadas por empresas,
fruto de interesses corporativos e setoriais. Autônomas, não sofriam
nenhuma intervenção ou regulamentação do Estado. As primeiras entidades
previdenciárias no Brasil nasceram em 1923, com a Lei Elói Chaves, quando
o Estado passou a regulamentar o direito dos trabalhadores e a estabelecer
que toda empresa deveria ter sua caixa de aposentadoria e pensão.
Em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, profundas modificações
foram feitas na estrutura das caixas. Entre 1933 e 1936 foi proposta a criação
dos institutos, incluindo o Estado como terceiro contribuinte das novas
entidades, instituídas para cada uma das categorias profissionais à época.
Assim, foram centralizadas as contas dos institutos no Banco do Brasil e
criado, por lei, um fundo de reserva, para o qual os institutos destinavam
as sobras anuais depositadas naquele banco, permitindo ao Estado ter
uma visualização direta do que capitalizavam. Essa iniciativa possibilitou
o surgimento de um grande plano de financiamento dos institutos para
as atividades desenvolvidas pelo Estado, fundamentalmente aquelas
relacionadas com a implantação do setor de infraestrutura para as indústrias
de base.
A partir de 1936, Getúlio Vargas passou a tomar empréstimos dos institutos
e a financiar esses grandes investimentos.
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No percurso de constituição de uma previdência brasileira, verificam-se
ainda uma relação econômico-financeira entre o Estado e as entidades
previdenciárias que nasceram a partir de 1923. De 1923 a 1966, existiam as
caixas e os institutos de aposentadoria. Só tinha direitos previdenciários quem
estava filiado à caixa e, posteriormente, a algum instituto de aposentadoria
e pensão. Portanto, quem tinha carteira de trabalho ou vínculo formal de
trabalho tinha direito à aposentadoria. Quem não tinha ficava sem esse
direito.
A partir de 1964, a ditadura militar utilizou o sistema previdenciário de forma
peculiar e interessante. Desde 1945, Getúlio Vargas atuava para unificar
os institutos. Lançou, naquele ano, um projeto que chamou de Instituto
de Serviços Sociais no Brasil, que tramitou no Congresso Nacional durante
quinze anos e não chegou a ser aprovado. Em 1964, os militares retomaram
o projeto de Getúlio Vargas e unificaram os institutos na forma do INPS. A
constituição do INPS ocorreu justamente no momento de diminuição das
sobras, ou seja, das reservas dos institutos de Previdência, após saldarem
todas as obrigações com benefícios e outras despesas.
Ao se formar o INSS, em 1967, quando já estava implantada a unificação
dos institutos, começa uma outra história do sistema previdenciário, porque
o INPS passa a ser a figura da Previdência Social brasileira. No período
militar, essa nova instituição torna-se vulnerável às pressões sociais, visando
à ampliação dos direitos previdenciários da população não só para aqueles
contribuintes diretos ou trabalhadores direta ou formalmente empregados
na economia.
A partir de 1966, a Previdência Social começa a ser inclusiva. Nos primeiros
anos, começa a ampliar-se para os trabalhadores rurais, que não tinham
nenhuma cobertura, para trabalhadores domésticos, para autônomos e
para dependentes. De 1966 aos anos 80, a Previdência assume a referência
da assistência médica no País, passando a ser por ela responsável através
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).
Nesse período, passa a acumular funções de um sistema de seguridade
social capaz de cumprir as necessidades da população, seja no sentido
previdenciário estrito, de concessão de aposentadorias, seja na assistência à
saúde ou na assistência social.
A Previdência Social, representada pelo INPS, até o final da década de 80,
vai acumulando e inchando suas funções, como espaço de realização da
cidadania e de direitos sociais para a população. Isso, no entanto, teve um
custo. Se até então os institutos categoriais conseguiam excedentes fortes
em sua arrecadação anual, com a unificação passa a haver uma carência, já
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que a Previdência Social também englobou a cobertura de um conjunto de
necessidades da população.
A partir do governo Figueiredo, na década de 80, um pacote se notabilizou
pelo corte dos benefícios. O benefício principal, a aposentadoria, que era
de 20 salários mínimos, foi cortado pela metade. Houve um esforço e
uma pressão para o aumento da arrecadação. Naquela época foi instituída
a contribuição para inativos, ocorrendo o reaparecimento de sobras no
sistema, que vão até 1995, exatamente quando se inicia a nova etapa das
reformas previdenciárias.
Em 1988, a Constituição institucionalizou esse modelo que a Previdência foi
ganhando ao longo da história, ao dispor, no artigo 194, sobre o sistema
de seguridade social, que passa a dar direitos universais de acesso a toda a
população brasileira, proteção previdenciária, assistência à saúde e assistência
social. Promulgada a Constituição em 1988, dois anos depois já começava a
revisão constitucional.
Em 1993, é realizada a revisão no Congresso. A primeira reforma foi a da
Previdência. Essa nova proposta de revisão constitucional tem a ver com a
Emenda nº 20, ou seja, passa a restringir o âmbito de acesso a direitos e o
âmbito dos benefícios previdenciários, redefinindo todo o sistema. Não é por
acaso que, em 1998, a Emenda nº 20 passa a tratar de um Regime Geral de
Previdência Social, que seria a herança dessa história previdenciária, e de um
Regime Próprio de Previdência dos Servidores, que sequer eram vistos como
um segmento com direitos previdenciários.
Sob o aspecto dessa dualidade: Regime Geral de Previdência Social x Regime
Próprio de Previdência dos Servidores, as regras para a aposentadoria do
servidor público estatutário, contidas no artigo 40 da Constituição Federal,
foram profundamente alteradas pelas Emendas Constitucionais nº 20 e 41,
e menos pela Emenda Constitucional n° 47, sendo que a primeira manteve o
direito dos servidores à integralidade e à paridade, e estabeleceu, em breves
linhas, o seguinte:
1. explicitação do princípio contributivo e da exigência de equilíbrio financeiro e atuarial;
2. alteração do enfoque de aposentadoria por tempo de serviço para tempo
de contribuição:
3. exigência de idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição e por idade;
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4. fim da aposentadoria especial para professor universitário e da aposentadoria com tempo reduzido para magistrados, membros do Ministério
Público e dos Tribunais de Contas;
5. extinção da aposentadoria proporcional voluntária por tempo de serviço
para os novos servidores civis;
6. proibição de tempo ficto para os servidores civis (militares permanecem
com este tipo de contagem);
7. proibição expressa de acumulação de aposentadoria, ressalvadas aquelas
em cargos acumuláveis;
8. permissão de aplicação dos limites máximos do Regime Geral de Previdência Social a titulares de cargo efetivo, na hipótese de instituição de
regime de previdência complementar específico, sendo tal limite aplicável
na data da instituição deste mediante prévia e expressa opção.
É importante salientar que, por força do Art. 4º da Emenda Constitucional nº
20, o tempo de serviço prestado por aqueles que já fossem servidores na data
da promulgação, passou a ser considerado como tempo de contribuição.
Para efeito de definição, o tempo de serviço contado para todos os efeitos
legais é aquele prestado na mesma esfera de governo em que o servidor
irá postular o benefício da aposentadoria. Para efeitos de disponibilidade,
posto que não há mais que se falar em tempo de serviço para aposentadoria,
serão considerados o tempo para efeitos legais mais o tempo prestado a
outros Municípios, a Estados ou à União. Desta forma, para efeitos de
disponibilidade, será computado todo tempo de serviço prestado a órgãos
públicos.
Outro aspecto relevante é o de que, em face da possibilidade de compensação
entre sistemas previdenciários, o tempo de contribuição vinculado ao
Regime Geral de Previdência poderá ser contado para aposentadoria junto
aos regimes previdenciários próprios, onde os houver, na forma do disposto
pela Lei n° 9.769/99.
Cabe a ressalva de que o tempo de serviço comprovado através de justificação
judicial vale somente como início de prova, por força de entendimento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo o pedido passível de
exigência de provas materiais, essencialmente testemunhais.
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Posteriormente, com a vigência da Emenda Constitucional n° 41/03, houve
inúmeras alterações na matéria atinente à aposentadoria do agente público
especificamente, já que a Emenda n° 20 tratava também de aposentadoria
relativas ao Regime Geral da Previdência Social aplicáveis aos trabalhadores
da iniciativa privada.

16.1 Cômputo do tempo de serviço
A apuração do tempo de serviço deverá ser sempre feita em dias, que serão
convertidos em anos, considerado o ano civil, de trezentos e sessenta e
cinco dias. Entretanto, apesar de quase todos os regimes jurídicos atuais
contemplarem a figura do arredondamento do tempo de serviço para mais
um ano, quando os dias trabalhados excederem a cento e oitenta e dois, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 609-9, em 8 de abril de 1992,
tornou “sem eficácia” o parágrafo único do Art. 101, da Lei Federal nº
8.112/90 – Regime Jurídico dos Servidores da União, que previa tal hipótese.
Em face de tal decisão, diversos Tribunais de Contas, a quem compete o exame
da legalidade da concessão de aposentadorias de servidores, decidiram não
mais aceitar o tempo de serviço que se utilizou do arredondamento.
A isto, deve ser acrescentado que, ainda, é vedada a contagem cumulativa
de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou
função, com a já comentada excepcionalidade permitida constitucionalmente.

16.1.1 Tempo ficto
“A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de
tempo de contribuição fictício.”
O § 10 do Art. 40, da Constituição Federal, dispõe que a lei não poderá
estabelecer qualquer forma de tempo de contribuição fictício, com o que
desapareceu a figura do tempo ficto, a exemplo do que se dava com a
contagem em dobro da licença prêmio não usufruída ou com a contagem
em dobro das férias não gozadas.

16.2 Regras de aposentadoria do servidor
público
Feitas as considerações preliminares sobre as alterações trazidas pelas
Emendas Constitucionais nº 20, 41 e 47, passa-se à análise dos requisitos
estabelecidos para a concessão de aposentadoria:
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Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos
valores fixados na forma dos §§ 3º e 17.
(...)
§ 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para
as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam
este artigo e o art. 201, na forma da lei.
Inicialmente, deve ser notado que o artigo transcrito reporta-se a cargos
efetivos, indicando por exclusão, portanto, que servidores ocupantes
de empregos públicos e de cargos de provimento em comissão serão
contribuintes obrigatórios do Regime Geral de Previdência.
Em razão do disposto no § 3º, os proventos de aposentadoria e da pensão
serão calculados sempre em função das suas contribuições, como ocorre no
Regime Geral de Previdência Social.
Não adianta a lei ordinária prever a possibilidade de, na aposentadoria, o
servidor incorporar valores correspondentes a cargos em comissão que tenha
ocupado ou vantagens que não esteja percebendo na ocasião.

16.3 Aposentadoria por invalidez
Art. 40
§ 1º. ...
I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
Este inciso somente foi alterado no que diz respeito aos proventos. Para que
a aposentadoria por invalidez se dê com proventos integrais, deverá estar
comprovada a causa ensejadora da invalidez, desde que destacada dentre as
ali expressas; caso contrário os proventos serão proporcionais.
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O processo de aposentadoria por invalidez terá início com laudo médico
que comprove que o servidor está total e permanentemente incapacitado
para o trabalho, sem possibilidade de recuperação da capacidade laborativa.
Este laudo médico deve indicar, além da incapacidade para o trabalho, o
CID (Código Internacional de Doenças) de que o servidor é portador, e se os
proventos serão integrais ou proporcionais. Deve, então, a Administração
providenciar o processo, não dependendo a eficácia deste da aceitação do
servidor atingido.

Saiba mais sobre invalidez, consultando o site: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/D3298.htm

Para elucidar:
Conforme portaria interministerial MPAS/MS 2.998/01, são consideradas
doenças ou afecções graves:
• Tuberculose ativa;
• Hanseníase;
• Alienação mental;
• Neoplasia maligna;
• Cegueira
• Paralisia irreversível e incapacitante;
• Cardiopatia grave;
• Doença de Parkinson;
• Espondiloartrose anquilosante;
• Nefropatia grave;
• Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);
• Síndrome da deficiência imunológica adquirida - Aids;
• Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada;
• Hepatopatia grave.

16.4 Aposentadoria compulsória
Art. 40
§ 1º. ...
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
Este inciso trata da idade limite para o serviço público decorrente da
presunção da incapacidade para o trabalho. A aposentadoria compulsória é
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automática e independe da vontade do servidor, devendo ser providenciada
pela Administração imediatamente após a data em que o servidor completar
setenta anos de idade.
Atingida a idade limite, deve o servidor ser afastado de imediato do exercício
de suas funções, iniciando-se o processo de aposentadoria com expedição
de ofício ou de memorando pelo setor de pessoal, comunicando ao servidor
de que, a partir da data em que atingir setenta anos, ele estará aposentado,
sendo então proibida sua permanência no serviço ativo. Cabe ressaltar que
tal ato da autoridade competente é meramente declaratório.

Resumo
Abordamos nesta aula: Regime Geral de Previdência Social x Regime Próprio
de Previdência dos Servidores, as regras para a aposentadoria do servidor
público estatutário, contidas no artigo 40 da Constituição Federal, foram
profundamente alteradas pelas Emendas Constitucionais nº 20 e 41, e menos
pela Emenda Constitucional n° 47. A apuração do tempo de serviço deverá
ser sempre feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o
ano civil, de trezentos e sessenta e cinco dias. E ainda, que a lei não poderá
estabelecer qualquer forma de tempo de contribuição fictício.
Além disso, percebemos que os proventos de aposentadoria e da pensão
serão calculados sempre em função das suas contribuições, como ocorre no
Regime Geral de Previdência Social, levando em conta que a aposentadoria
por invalidez com proventos integrais, deverá ser comprovada e, no caso da
aposentadoria compulsória é proibida a permanência do agente público no
serviço ativo, a partir da data em que atingir setenta anos.
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Aula 17 - Aposentadoria voluntária
O principal objetivo é conhecer os requisitos para a concessão da
aposentadoria voluntária e a diferença da aposentadoria do Regime
Geral da Previdência Social. Aprenderemos questões específicas
sobre limite de idade, tempo de serviço, contribuição, isenção de
contribuição e aposentadoria do professor.
Art. 40
§ 1º. ...
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetiva
em que se dará a aposentadoria observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem,
e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O inciso em comento estabelece requisitos além do tempo de contribuição,
não previstos anteriormente à Emenda nº 20, e que devem ser preenchidos
cumulativamente, a saber: a) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço
público de dez anos; b) cinco anos no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria; c) para homens, sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição; d) para mulheres, cinquenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição.
Contempla ainda a norma, a possibilidade de aposentadoria com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, desde que atendidos os dois
primeiros requisitos, de tempo mínimo e tempo efetivo no cargo, quando o
homem atinge sessenta e cinco anos de idade e a mulher sessenta.
É importante ressaltar, no caso específico da aposentadoria voluntária,
que as Emendas Constitucionais n° 41 e 47 vieram alterar os requisitos
constitucionais ao direito de aposentadoria voluntária. Para melhor elucidar
a totalidade deste conjunto de modificações, a próxima aula tratará melhor
deste assunto.

Aula 17 - Aposentadoria voluntária

105

e-Tec Brasil

17.1 Aposentadoria de Professor
Art. 40
§ 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos
em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, “a”, para o professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Com o permissivo constitucional, fica aberta a possibilidade de aposentadoria
antecipada ao professor, que poderá aposentar-se aos cinquenta e cinco
anos de idade se homem e aos cinquenta se mulher. Fica reduzido, também,
o tempo de contribuição, respectivamente, para trinta e vinte e cinco anos,
desde que atendidos aqueles requisitos estabelecidos como regra geral.
Outro aspecto mantido pela Emenda, é o da obrigatoriedade de observação
do efetivo exercício das funções de magistério, o que quer dizer “atividade
dentro da sala de aula”, ficando excluídos os professores do ensino superior.
Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 131736-1SP, o Supremo Tribunal
Federal havia consolidado sua jurisprudência no sentido da exclusão do
tempo de serviço em exercício de funções administrativas, ainda que em
estabelecimento de ensino (ADI nº 122 e ADI nº 152, ambas de 18 de março
de 1992).
Considerou, então, “inadmissível o cômputo para a aposentadoria especial,
do tempo em que o professor estava afastado do magistério, para exercer
função de secretário de estabelecimento de ensino”.
Já, ao apreciar a ADI nº 1221-600-SC, arguindo a inconstitucionalidade
do § 4º do Art. 30, da Constituição daquele Estado, que considerava de
efetivo exercício em funções do magistério a atividade de especialistas em
assuntos educacionais (orientadores e supervisores de ensino), o Acórdão
do STF foi no sentido do “descabimento das ampliações analógicas por
parte dos Estados, em face da limitação ao efetivo exercício das funções de
magistério”. Ressalte-se que a Constituição do Paraná tem idêntico preceito.
Alguns Municípios e Estados, após constatar o desvio de função do professor,
adotaram legislação própria, permitindo a valoração do tempo de serviço
exercido em sala de aula com acréscimo de 20%, e o tempo de serviço fora
da sala de aula como tempo normal, levando a soma desses períodos para a
aposentadoria comum.
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Entretanto, ao julgar a ADI nº 178-7-RJ, o STF decidiu, por unanimidade,
julgar procedente a impugnação do dispositivo da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro, que previa tal hipótese. Semelhante foi a decisão na ADI
nº 237, de 06/12/96, do Estado de São Paulo.

17.2 Outras alterações e critérios
Art. 40
§ 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata
este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os
casos de servidores:
I. portadores de deficiência;
II. que exerçam atividades de risco;
III. cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
(...)
§ 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis
na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma
aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.
A Emenda Constitucional nº 20/98, acrescentou alguns parágrafos ao artigo
40, que devem ser observados quando da concessão de aposentadoria ao
servidor público. Consoante tais dispositivos, a concessão de aposentadoria
não poderá ter critérios diferentes dos dispostos no Art. 40, com as exceções
previstas no § 4º, que são casos de portadores de deficiência, de exercentes
de atividades de risco e de exercício de atividades praticadas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, ressaltando que
tais requisitos e critérios deverão ser definidos em lei complementar, para
sua implementação.
Já o § 6º veda, expressamente, a concessão de mais de uma aposentadoria à
conta do regime de previdência tratado no caput do artigo, com exceção das
aposentadorias nas hipóteses previstas de acumulação permitida.
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17.3 Isenção de contribuição
Art. 2º
§ 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que
opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as
exigências para aposentadoria compulsória contida no art. 40, § 1º, II, da
Constituição Federal. (EC n° 41)
O parágrafo em questão trata da isenção de contribuição dos servidores
que ingressaram no serviço público anteriormente à data da publicação da
Emenda e que, já tendo cumprido os requisitos exigidos para a aposentadoria
pelas regras de transição, optaram por permanecer no cargo até completar a
idade necessária para a aposentadoria compulsória.
Porém, é importante ressaltar que esta isenção somente é admitida até o
cumprimento das exigências. Após este fato, poderá o servidor permanecer
no exercício de suas funções, mas sem o benefício da isenção, observada a
idade limite para permanência no serviço público, que é de setenta anos.

17.4 Garantia de aposentadoria pelas
regras anteriores
Art. 3º. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria
aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até
a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos
para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação
então vigente. (EC n° 41)
Esta norma assegura aos servidores que atenderam aos requisitos para
aposentadoria anteriormente à publicação da Emenda, o direito ao benefício
a qualquer tempo, com exceção do implemento da idade de setenta anos,
nos termos da legislação então vigente, com proventos em termos integrais
ou proporcionais ao tempo de serviço.
O § 1º deste artigo trata da isenção previdenciária da mesma forma que
é tratada para os servidores sujeitos às regras de transição, mantidos –
conforme o § 3º – todos os direitos e garantias assegurados nas disposições
constitucionais vigentes à data da publicação da Emenda, e obedecido o
limite estabelecido pelo inciso XI do Art. 37 da Constituição Federal.
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Resumo
Ao final desta aula você passou a conhecer as peculiaridades da aposentadoria
voluntária, as Emendas Constitucionais n° 41 e 47 que vieram alterar os
requisitos constitucionais ao direito de aposentadoria voluntária. E ainda,
que existe uma norma para assegurar aos servidores o direito ao benefício
a qualquer tempo, com exceção do implemento da idade de setenta anos,
nos termos da legislação então vigente, com proventos em termos integrais
ou proporcionais ao tempo de serviço. Assim, não podemos esquecer que
o professor tem um abatimento de 5 anos de serviço necessário para a
aposentadoria.
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Aula 18 - Regras de transição decorrentes
das Emendas Constitucionais nº 41 e 47
O principal objetivo desta aula é apresentar a vocês alunos, as
regras de transição para aposentadoria do servidor público. Bem
como, trata da definição dos termos “reajuste” e “aumento”
e a divisão dos grupos de servidores por regra específica para a
concessão do benefício. Abordaremos questões específicas sobre
as Emendas Constitucionais nº 20,41 e 47.
A Emenda Constitucional nº 41, ao revogar expressamente o art. 8° da
Emenda Constitucional n° 20, que tratava das regras de transição para a
aposentadoria aos servidores então em exercício, introduziu quatro regimes
normativos de aposentação, distribuídos em um regime geral e três regimes
de transição. A regra geral de aposentadoria está prevista no art. 40 da CF.
Já as regras de transição são as positivadas nos arts. 2º, 3º e 6º da referida
Emenda.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 47, foram modificados
alguns aspectos das regras de aposentadoria criadas pela Emenda nº 41,
especificamente no que diz respeito à integralidade e à paridade. Além
disso, a Emenda nº 47 criou uma quarta regra de transição, aplicável para
todos os servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998 (data
de publicação da Emenda Constitucional nº 20/98).
Para melhor entendimento das regras de aposentadoria, matéria
enormemente complicada após o advento de três reformas constitucionais,
faz-se necessária a divisão dos servidores públicos em dois grupos principais,
a saber:
1. servidores aposentados ou elegíveis antes da Emenda n° 41 (arts. 3º e 7º,
EC 41/03).
2. servidores aposentados após a da Emenda n° 41 – esse grupo subdividese em três, de acordo com a data de ingresso do servidor no serviço
público:
a) servidores que ingressaram a partir de 1/1/2004 – art. 40 da CF;
b) servidores que ingressaram até 31/12/2003 – art. 6º da EC 41/03 e arts.
2º e 5º da EC nº 47/05;
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c) servidores que ingressaram até 16/12/1998 (data de publicação da EC
20/98) – art. 2º da EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05.
A título de definição, podemos entender como elegíveis todos os servidores
que já preencheram os requisitos para a aposentadoria, sem ter exercido o
direito.
Para os pertencentes ao primeiro grupo, ou seja, servidores aposentados
ou elegíveis antes da Emenda n° 41 (até 31/12/2003), as regras de
aposentadoria são regidas pelos arts. 3º e 7º da EC 41, terão proventos
integrais e paridade assegurada (extensão de reajustes e aumentos) e incidirá
o abono de permanência para os elegíveis e contribuição previdenciária para
os já inativos.
É interessante, a esta altura, estabelecer também a definição dos termos
“reajuste” e “aumento”, entendido o primeiro como a recomposição do
poder aquisitivo da remuneração, podendo ser equiparado à mera atualização
monetária (revisão geral anual de vencimentos), enquanto que ao segundo
pode-se atribuir o entendimento de que tem por objetivo a reestruturação
da remuneração devida pelo exercício de determinado cargo, adequando-o
à realidade de suas responsabilidades, atribuições e do mercado de trabalho,
de modo que se possa assegurar a eficiência da atuação do Estado por meio
de seus agentes (reclassificação do cargo ou reestruturação da carreira).
Tais definições estão presentes na decisão constante do julgamento da ADI2.726 pelo Supremo Tribunal Federal.
Isto posto, passemos às características do segundo grupo, o dos servidores
aposentados a partir da Emenda n° 41, ou seja, a partir de 1/1/2004. Estes
terão o seu regime normativo de aposentadoria definido de acordo com a
data de ingresso no serviço público, dividindo-se em três subgrupos:
a) para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1/1/2004
(regra geral), as regras de aposentadoria são regidas pelo art. 40 da
Constituição, aposentam-se aos 60/55 anos de idade, e com 35/30 anos
de contribuição, respectivamente se homem ou mulher, após 10 anos
de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo em que se der a
aposentadoria e sofrem o fim da integralidade e da paridade, tendo os
proventos calculados e reajustados de acordo com as regras permanentes
(§§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF/88), com incidência de abono de permanência para os elegíveis e contribuição previdenciária para os inativos.
b) para os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003,
as regras de aposentadoria são regidas pelo art. 6º da Emenda n° 41,
aposentam-se aos 60/55 anos de idade, com 35/30 anos de contribuição,
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respectivamente se homem ou mulher, após 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se
der a aposentadoria, mantida a integralidade e paridade (extensão, aos
servidores inativos, dos reajustes e aumentos concedidos aos servidores
ativos) – o art. 2º da Emenda nº 47 estendeu a todos os servidores aposentados, na forma do art. 6º da EC 41/03, a paridade e a integralidade
na forma assegurada no art. 7º desta Emenda, ou seja, em toda a sua
extensão. Além disso, o art. 5º da Emenda nº 47/05 revoga o parágrafo
único do art. 6º da Emenda nº 41/03 que estabelecia a paridade apenas
mitigada para os servidores que se aposentassem após a vigência desta.
c) para os servidores que ingressaram no serviço público até 16.12.1998
(esses servidores possuem, agora, duas regras de aposentação: uma prevista no art. 2º da EC nº 41/03 - extremamente desvantajosa, em todos
os sentidos - e outra introduzida pelo art. 3º da EC nº 47/05), a aposentadoria é regida pelo art. 2º da EC 41/03 (opção pelo art. 6º da EC 41/03
e pela regra geral do art. 40 da CF/88), aposentam-se aos 53/48 anos de
idade com 35/30 anos de contribuição, após 5 anos de efetivo exercício
no cargo em que se der a aposentadoria, com o pagamento do “pedágio” (20%) e com redutor de proventos (3,5% ou de 5%, conforme a
data), havendo o fim da integralidade e da paridade, sendo os proventos
calculados e reajustados de acordo com as regras permanentes (§§ 3º
8º e 17 do art. 40 da CF/88), mantido o abono de permanência para os
elegíveis e contribuição previdenciária para os inativos.
Para este último grupo, há o direito de opção, dado pela EC 47, que define
que poderão aposentar-se, desde que cumpridos os seguintes requisitos
(além de optar pelas regras dos arts. 2º e 6º da EC 41/03 e do art. 40 da CF),
após 35/30 anos de contribuição, 25 anos de efetivo exercício no serviço
público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria,
sendo que para cada ano de contribuição que exceder ao limite de 35/30
anos, será diminuído um ano do limite de idade do art. 40 (60/55 anos), não
há redutor no valor dos proventos, sendo estes proventos integrais e com
paridade (extensão de reajustes e aumentos).
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O quadro a seguir mostra de forma clara as alterações ocorridas:
Quadro 18.1
Regra transitória da
menda n° 20

Condições de
aquisição da
aposentadoria

a) 53 anos de idade para homens; 48 anos para mulheres;
b) sem exigência de tempo
mínimo de permanência no
serviço público;
c) sem exigência de tempo
mínimo de carreira;
d) 5 anos no cargo;
e) 35 anos de contribuição
para homens; 30 anos de contribuição para mulheres, mais
20% do tempo faltante para a
aposentadoria em 16/12/1998;
f) cálculo do benefício baseado
na última remuneração.

a) 53 anos de idade para homens; 48 anos para mulheres;
b) sem exigência de tempo
mínimo de permanência no
serviço público;
c) sem exigência de tempo
mínimo de carreira;
d) 5 anos no cargo;
e) 35 anos de contribuição
para homens; 30 anos de contribuição para mulheres, mais
20% do tempo faltante para a
aposentadoria em 16/12/1998;
f) cálculo do benefício baseado
na média das bases de contribuição do RGPS e do RPPS.

a) 60 anos de idade para homens; 55 anos para mulheres;
b) 20 anos de tempo mínimo
de permanência no serviço
público;
c) 10 anos de tempo mínimo
de carreira;
d) 5 anos no cargo;
e) 35 anos de contribuição
para homens; 30 anos de
contribuição para mulheres;
f) cálculo do benefício baseado
na última remuneração.

a) 60 anos de idade para homens; 55 anos para mulheres;
b) 25 anos de tempo mínimo
de permanência no serviço
público;
c) 10 anos de tempo mínimo
de carreira;
d) 5 anos no cargo;
e) 35 anos de contribuição
para homens; 30 anos de
contribuição para mulheres;
f) cálculo do benefício baseado
na última remuneração;
g) redução de 1 ano na idade
da letra “a”, a cada ano excedente da letra “e”.

a) integralidade assegurada;
b) paridade assegurada.

a) integralidade não assegurada;
b) paridade não assegurada;
c) cálculo do benefício baseado
na remuneração utilizada como
base de contribuição do RGPS
e do RPPS, na forma da lei;
d) critério de revisão do
benefício.

a) integralidade assegurada;
b) paridade assegurada;
c) cálculo do benefício baseado na última remuneração;
d) critério de revisão do
benefício.

a) integralidade assegurada;
b) paridade assegurada;
c) cálculo do benefício baseado na última remuneração;
d) critério de revisão do
benefício.

sem limitação, salvo o teto
constitucional

redução de proventos de
sem limitação, salvo o teto
3,5% por ano antecipado em constitucional
relação à idade mínima, para
os que podiam se aposentar
em 31/12/2005 (até o máximo
de 24,5%) e de 5% por
ano antecipado para os que
podiam se aposentar a partir
de 01/01/2006 (até o máximo
de 35%).

Direitos
reconhecidos

Limitação dos
proventos

Elegíveis

Regra transitória do art. 2° Regra transitória do art. 6° Regra transitória do art. 3°
da Emenda n° 41
da Emenda n° 41
da Emenda n° 47

sem limitação, salvo o teto
constitucional

servidores que ingressaram em somente os servidores que
somente os servidores que in- somente os servidores que incargos efetivos após a publiingressaram em cargos efetivos gressaram em cargos efetivos gressaram em cargos efetivos
cação da Emenda e os demais até 16/12/1998
até a publicação da Emenda. até 16/12/1998
que manifestaram opção pelas
regras permanentes.

Resumo
A partir desta aula você é capaz de entender as peculiaridades das Emendas
Constitucionais trabalhadas, tais como: Condições de aquisição da
aposentadoria, Direitos reconhecidos, Limitação dos proventos e
discriminação entre servidores e oportunidades.
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Aula 19 - Limitadores de despesas
Nesta aula apresentamos a você questões específicas sobre a
limitação de despesas com pessoal e da exoneração de servidores
estáveis. Demonstrando a possibilidade de criação de cargos e
ainda, a lei de Responsabilidade Fiscal como um limitador dessa
possibilidade.
O principal objetivo é entender a possibilidade legal de criação de
cargos e seu instrumento de controle pela própria administração
pública.

Figura - 19.1 Conversa entre Servidores- André
Fonte: http://polibiobraga.blogspot.com

Art. 169
- A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em
lei complementar.
§ 1º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração,
a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão
ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
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II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
§ 2º - Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste
artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente
suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos
limites.
§ 3º - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste
artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes
providências:
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em
comissão e funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4º - Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não
forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da
lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder
o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa
objeto da redução de pessoal.
§ 5º - O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará
jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de
serviço.
§ 6º - O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será
considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com
atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.
§ 7º - Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na
efetivação do disposto no § 4º.”
Art. 247
As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169
estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo
servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo
efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado.
Parágrafo único - Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda
do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

e-Tec Brasil

116

Recursos humanos na administração pública

Entendemos extremamente válida a inserção destas duas normas a esta
altura da exposição, por dois motivos: o de que ambas são relacionadas
diretamente com a possibilidade de criação de cargos, empregos ou funções
no serviço público, além da clara relação com a concessão de reajustes e,
ainda, com a possibilidade de sua extinção, antecedida da evidente perda do
cargo, emprego ou função.
O segundo motivo relaciona-se com a abordagem feita a seguir, da Lei
Complementar nº 101, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, que é
referenciada no texto do Art. 169, é estritamente relacionada a mecanismos
de controle de gastos públicos, entre os quais se situam, evidentemente, os
gastos com pessoal.
A definição de servidor não estável, conforme descreve o inciso II do § 3º,
do Art. 169, foi dada pelo Art. 33, da Emenda Constitucional nº 19/98,
simplesmente como reforço interpretativo à norma constante do Art. 19 do
ADCT/CF-88.
A Constituição Federal contempla, ainda, uma quarta situação de perda
do cargo público, a despeito da estabilidade deferida no caput do art. 41,
prevendo a possibilidade de exoneração do servidor estável quando, adotadas
medidas preliminares de saneamento das despesas com pessoal, ativo e
inativo, continuarem estas acima de limites previstos em lei complementar.
Antecedendo a exoneração de servidores estáveis com vista à adequação de
despesas aos limites fixados, determina-se a redução em pelo menos vinte
por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança,
bem como o desligamento dos servidores não estáveis (§ 3º). Adotadas tais
providências preliminares e continuando excessivo o gasto com pessoal,
resta autorizada a exoneração de estáveis (§ 4º).
Para isto, impõe-se a necessidade de expedição de ato normativo específico
indicando a atividade funcional a ser alcançada com a medida, bem como o
órgão ou unidade administrativa (§ 4º). Além disso, outorga-se ao servidor
exonerado uma indenização correspondente a um mês de remuneração por
ano de serviço (§ 5º). O cargo será extinto, vedando-se a criação de cargo,
emprego ou função com atribuições iguais pelo prazo de quatro anos (§
6º). Regulamentação, por lei ordinária, restou determinada e inscrita no
próprio texto constitucional (§ 7º), dando-se específico cumprimento a esse
dispositivo por intermédio da Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999, com
a finalidade de dispor sobre normas gerais para perda de cargo público por
excesso de despesa.
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Para aplicação prática deste dispositivo constitucional temos com a edição
da Lei nº 9.801/99, a regulamentação geral exigida pelo § 7°, necessária à
exoneração de servidores estáveis com base em excesso de despesas com
pessoal, submetendo-se, no entanto, a administração a critérios que, como
visto, poderá ser objeto de específica e prévia verificação, e, se for o caso,
discutidas nas vias administrativas ou judiciais.

Saiba mais acessando o site:
http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/LEIS/L9801.htm

Observa-se assim que, embora se admita administrativamente – sem
fundamento em fato grave cometido pelo servidor – mais uma hipótese
de ruptura do vínculo estável mantido com a administração pública, foram
instituídas uma série de exigências a serem atendidas previamente pela
autoridade para que o seu proceder, com esse escopo, venha a situar-se no
plano da legalidade, legitimando-se, em consequência, a cisão da relação
mantida com o servidor estável. E como medida de segurança, constatase que tais requisitos não só se acham explicitados na própria Constituição
Federal, como também se veem reiterados e detalhados em norma ordinária,
ampliando, assim, o conjunto de exigências a observar e tornando o ato
estritamente vinculado.

Resumo
Ao final desta aula, você pode concluir que a exoneração do servidor estável
não é a primeira opção do Administrador para regular as despesas, mas sim,
é uma possibilidade que a Lei disciplina.
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Aula 20 - Emenda Constitucional nº25
A partir desta aula iremos analisar a Emenda Constitucional n° 25,
que estabelece os limites para despesas total da Câmara e também
delimita padrões para o Prefeito. O principal objetivo é permitir o
controle com gastos de pessoal que será exercido com a análise
do Relatório de Gestão Fiscal. Bem como, trataremos de questões
específicas sobre os prazos para verificação do limite; mecanismos
de compensação. Espera-se, que no final desta aula, você possa
perceber as peculiaridades de cada uma das três formas de vínculo
dos servidores estatutários, agentes políticos, empregados públicos
e servidores temporários.
Os Municípios deverão observar os limites impostos pela Emenda
Constitucional nº 25, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2001, os
quais variam conforme a população do Município:
• para a despesa total, exceto inativos, da Câmara de Vereadores o
percentual é calculado sobre a receita tributária + FPM + participação no
ICMS + IPVA + IOF - ouro + IRPF, sendo:
• 08% - até 100.000 hab.
• 07% - de 100.000 hab. até 300.000 hab.
• 06% - de 300.000 hab. até 500.000 hab.
• 05% - acima de 500.000 hab.
• a Câmara não poderá exceder 70% de sua receita com folha de pagamento
incluindo os subsídios dos vereadores, sendo que a não observância deste
limite constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara.
A referida Emenda prevê também que o Prefeito incorre em crime de
responsabilidade se efetuar repasse que supere os limites, se não enviar o
repasse até o dia 20 de cada mês ou se enviar o repasse menor que o fixado
na lei orçamentária.

20.1 Controles
O controle com gastos de Pessoal será exercido com a análise do Relatório
de Gestão Fiscal (artigos 54 e 55) que é quadrimestral e deverá conter dentre
outros dados:
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• um comparativo do montante das despesas com pessoal com os limites
de que trata a lei, distinguindo os inativos e os pensionistas;
• a indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado
qualquer limite;
• os Presidentes do Legislativo (Municipal e Estadual) e do Judiciário e
Ministério Público Estadual também deverão apresentar tal relatório (§1º,
art. 55).
O Relatório de Gestão Fiscal deverá ser elaborado de forma padronizada,
segundo modelos que poderão ser atualizados pelo Conselho de Gestão
Fiscal aduzido no artigo 67. Todavia, ainda não divulgados, diversos Tribunais
de Contas têm apresentado propostas de modelos de Relatório de Gestão
Fiscal, já adaptados aos modelos também provisoriamente adotados pela
Secretaria de Tesouro Nacional da União Federal.
Aos Municípios com população inferior a 50.000 hab. é facultado optar
pela divulgação semestral do Relatório de Gestão Fiscal (art. 63, II, “a”),
sendo que a verificação do cumprimento dos limites com gasto de pessoal
também poderá ser semestral (art. 63, I). Assim, os Municípios com menos
de 50.000 habitantes que exercerem tal faculdade, farão publicação
semestral do Relatório de Gestão Fiscal, verificando as despesas com pessoal
a cada semestre. Se descumprido o limite das despesas com pessoal, fica o
Município obrigado a sujeitar-se aos mesmos prazos previstos para os demais
entes (art. 63, § 2º.), ou seja, quadrimestralmente.
O artigo 21 determina que seja nulo de pleno direito, isto é, não existe
no mundo o ato que provoque aumento de despesa com pessoal que
descumpra as exigências dos artigos 16 e 17 da Lei, contrarie o inciso XIII do
art. 37 (equiparação ou vinculação salarial) e o § 1º do artigo 169 (existência
de dotação orçamentária e lei) da CF.
O parágrafo único deste artigo traz uma ideia que vem modificar em um
ponto a lei eleitoral. Estabelece que seja nulo de pleno direito o ato que
resulte em aumento de despesa de pessoal expedido nos 180 dias anteriores
ao término do mandato. A lei eleitoral permitia que fosse realizada a admissão
de pessoal a qualquer tempo, resultante de Concurso Público, desde que
o resultado do mesmo fosse homologado 3 meses antes das eleições, até
1º de julho de cada ano eleitoral, bem como nomeação de cargos em
comissão, designação de funções de confiança, nomeação para cargos do
Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas (quando das
eleições estaduais para Governador), nomeações ou contratações necessárias
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à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais (Lei
9.504/97, art. 73).
Todavia, tais atos somente poderão ocorrer a partir de 1º de julho do ano em
questão se, e somente se, não causarem aumento de despesa com pessoal.
Deve, portanto, a lei eleitoral ser interpretada à luz da LRF.
O controle dos gastos com pessoal será exercido também pelo Tribunal de
Contas que, além e antes de propriamente fiscalizar, deverá alertar o ente ou
Poder, quando o mesmo atingir 90% do limite máximo permitido (art. 59, §
1º, II). Ou seja, caberá ao Tribunal de Contas quando da análise do Relatório
de Gestão Fiscal, ao perceber que o ente ou Poder esteja quase atingindo o
limite imposto pela lei, alertar sobre tal fato, a fim de que possa ser iniciado
um autocontrole para a majoração não ocorrer.
A Lei ainda criou um outro freio (art. 22, § único) que vem incidir quando
são atingidos 95% do limite permitido; neste caso, atingida esta barreira, ou
quando o limite estiver muito próximo de ser atingido, inicia-se o processo
de vedações. Ressalte-se de que falamos ainda de barreiras anteriores ao
atingimento do limite máximo, não se falou ainda de extrapolação do limite
legal.
Portanto, quanto mais próximo do limite encontrar-se o ente ou órgão, ao
mesmo não será permitido (art. 22 § único e incisos):
• conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração
a qualquer título (exceto os derivados de sentença judicial, determinação
legal ou contratual e a revisão anual geral prevista no artigo 37, inciso X
da CF.).
• criar cargo, emprego ou função.
• alterar a estrutura de carreira que implique em aumento de despesa.
• o provimento de cargo público e a admissão ou contratação de pessoal
a qualquer título, ressalvada a reposição de pessoal decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança.
• a contratação de hora extra, salvo a convocação extraordinária do
Congresso Nacional (autores interpretam que não afeta as esferas estadual
e municipal) e situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

20.2 Prazo para a verificação dos limites
A verificação e controle dos limites de gastos com pessoal deverão ser
realizados quadrimestralmente, ocasião em que a despesa total com pessoal
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será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze
meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência,
conforme o artigo 18, § 2º.
Embora apresentada a cada quatro meses, a despesa com pessoal demonstrará
os gastos referentes aos 12 meses. Chegar-se-á a situação de repetição da
apresentação do resultado de um mesmo mês por três vezes, ou seja, o
relatório quadrimestral demonstrará o que ocorreu em doze meses, por três
vezes durante o ano financeiro.

20.3 Mecanismos
correção

de

compensação

e

O artigo 23 prevê que se excedido – aqui sim, ressaltamos, fala-se em
ultrapassar os limites impostos pela lei – fica vedado, além das medidas
propostas no art. 22, parágrafo único e incisos (não será permitido conceder
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer
título, exceto os derivados de sentença judicial, determinação legal ou
contratual e a revisão anual geral prevista no artigo 37, inciso X da CF) criar
cargo, emprego ou função, alterar a estrutura de carreira que implique em
aumento de despesa, prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição de pessoal decorrente de aposentadoria
ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança e
permitir a realização de hora extra, salvo a convocação extraordinária do
Congresso Nacional (não afeta as esferas estaduais e municipais) e demais
situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias, além da adoção de
outras medidas previstas no artigo 169, §§ 3º e 4º da CF (redução de pelo
menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança,
exoneração de servidores não estáveis e de servidores estáveis de acordo
com a legislação). No caso de redução dos cargos em comissão, o próprio
cargo ou a função de confiança poderão ser extintos, ou os valores a eles
atribuídos poderão ser reduzidos. Pode ser também realizada a redução de
jornada de trabalho com a redução de vencimentos.
O prazo para correção dos excessos, ou seja, para o retorno dentro da
limitação legal imposta, contém algumas variações na lei:
a) Se o órgão ou ente ultrapassou este limite no ano anterior ao da promulgação desta lei, ou seja, em 1999, tal desvio deverá ser corrigido nos dois
próximos exercícios, sendo pelo menos 50% de redução ao ano (artigo
70) mediante a adoção das medidas elencadas na lei (arts. 22 e 23).
b) Se o órgão ou ente ultrapassar o limite após a promulgação da lei, a partir do ano 2000, tal excesso deverá ser eliminado nos dois quadrimestres
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seguintes (08 meses), sendo pelo menos 1/3 no primeiro, mediante a
adoção das medidas elencadas na lei (arts. 22 e 23).
c) Se o órgão ou ente estiver abaixo do limite nos três anos seguintes da vigência da lei, ou seja, até o ano de 2003 a despesa total com pessoal não
poderá crescer por ano 10% do total anterior, com relação ao percentual
sobre a receita corrente líquida.
A Lei, nestes limites correlacionados aos anos anteriores à promulgação da
mesma, estabelece ainda que até o ano de 2003, as despesas com serviços
de terceiros não poderão exceder, em percentual da RCL, as do ano anterior
à promulgação da Lei. Ou seja, se o percentual da RCL que correspondia
com os contratos de terceirização no ano de 1999 fosse, por exemplo,
5%, este percentual deverá manter-se até o término do exercício de 2003,
consequentemente devendo ser reduzido seu valor nominal caso baixe a
RCL, ou caso contrário, podendo ser aumentado seu valor nominal (artigo
72).

20.4 Sanções
Se no prazo estabelecido, a redução não for efetuada, é vedado ao ente
ou órgão (enquanto perdurar o excesso) receber transferências voluntárias,
obter garantia direta ou indireta de outro ente, contratar operações de
crédito, salvo as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que
visem à redução das despesas com pessoal.
Neste tópico é necessário considerar que embora a Constituição Federal em
seu artigo 169, §2º (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19)
preveja a suspensão de todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos
Estados e aos Municípios que não observarem os limites e a LRF fale apenas
em suspensão das transferências voluntárias, temos que a interpretação do
dispositivo constitucional à luz dos demais artigos da própria Constituição
Federal, leva a entender que de todas as verbas que poderiam ser suspensas,
restam apenas as transferências voluntárias, conforme prevê a LRF.
Novamente, cabe outro apontamento com relação a ano que se trate
de ano eleitoral. O § 4º do artigo 23 determina que as restrições acima
expostas aplicam-se imediatamente se o limite das despesas com pessoal
for ultrapassado no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos
titulares de Poder ou órgão. Ou seja, não lhe é concedido o prazo de correção
nos dois quadrimestres seguintes.
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20.5 Despesas de pessoal e o Tribunal de
Contas
Caberá ao Tribunal de Contas uma atuação de orientador, de alerta, de
fiscalização e de punição constante, atuando quadrimestralmente, ao
analisar e verificar e monitorar os cálculos com as despesas de pessoal,
sempre visando à conferência dos percentuais para com os limites legais.
Deverá quadrimestralmente alertar quando os limites estiverem próximos de
serem atingidos. Deverá, ainda, quadrimestralmente, verificar as medidas
propostas e as que foram tomadas quando do atingimento de 95% do
limite estabelecido, visando o freio ou a redução e fiscalizar o cumprimento
das determinações para aqueles que extrapolaram os limites, levando-se em
consideração a diferenciação de prazos para os que já haviam extrapolado e
os que vieram a extrapolar depois da lei.
No mesmo prazo deverá fiscalizar se o retorno aos limites deu-se de forma
satisfatória e dentro do prazo legal e verificar a aplicação das punições
impostas aos que no prazo não conseguirem reduzir suas despesas aos
limites.
Dentro de todas estas incumbências caberá sempre observar que até o
período de 2003 a lei traz situações diversas: aqueles que já ultrapassavam os
limites, aqueles que vieram a ultrapassar e aqueles que se encontram abaixo
do limite, cuja limitação ficou aquém da determinada na própria legislação.

Resumo
Espera-se, que no final desta aula, você pode identificar a importância da
Emenda Constitucional nº 25 para a delimitação das despesas da Câmara e
dos Vereadores. Além disso, percebeu o papel do Tribunal de Contas e sua
atuação para o controle e fiscalização das despesas com pessoal. .

Leitura complementar
Para conhecer a Legislação sobre contratação temporária, consulte a Lei
Estadual nº 9.198, de 18 de janeiro de 1990 (Estado do Paraná), e a Lei
Federal n°8.745, de 9 de dezembro de 1993 (D.O.U. de 10/12/93).
Para auxiliar os seus estudos, não esqueça de ler as Emendas Constitucionais
nº 19, 20, 41 e 47. Anexo I
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Atividades autoinstrutivas
1. Assinale a alternativa correta para a definição do conceito de
administração pública.
a) estrutura do aparato governamental mais visível ao cidadão;
b) conjunto orgânico incumbido das funções administrativas;
c) conjunto das atividades públicas concretas, desempenhado em função
das necessidades da população;
d) todas as anteriores;
e) n.d.a.
2. Identifique a maneira como se concretiza a atividade administrativa.
a) quando a administração pública atende as necessidades dos cidadãos;
b) quando, através dos recursos humanos disponíveis, dá realidade às ações
previstas em lei como necessárias ao interesse coletivo;
c) quando é definida a competência comum aos entes federativos para a
organização de seus serviços;
d) quando fica estabelecido o elo entre as decisões governamentais e o
interesse público;
e) n.d.a.
3. Assinale a alternativa certa para definir cargo público.
a) vaga existente nos quadros administrativos das diferentes esferas de governo;
b) menor e mais simples unidade de competência da administração;
c) conjunto de atribuições definido para o exercício de uma atividade administrativa;
d) conjunto das competências e atribuições definidas em lei, destinadas ao
atendimento do interesse público;
e) todas as anteriores.
4. A definição correta para o conceito de função pública é:
a) conjunto de atribuições definido em lei para um cargo;
b) exercício de determinadas atribuições administrativas, para as quais se
exige independência de ação;
c) plexos unitários de atribuições correspondentes a encargos de direção,
chefia ou assessoramento;
d) alternativas (a) e (b) estão corretas;
e) alternativas (b) e (c) estão corretas.
5. Os limites máximo e mínimo geralmente aplicáveis para o ingresso
no serviço público são:
a) 18 e 70 anos de idade;
b) 21 e 70 anos de idade;
c) 18 e 60 anos de idade;
d) 21 e 60 anos de idade;
e) n.d.a.
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6. O conceito adequado de investidura é:
a) passagem do servidor de um cargo para outro de carreira diferente;
b) reingresso do servidor no serviço público, cessados os motivos de incapacidade física ou mental;
c) preenchimento de cargo ou emprego público, com a nomeação e posse
do titular;
d) participação do interessado em processo de seleção de pessoal, destinada a aferir conhecimento e aptidão;
e) todas estão corretas.
7. Assinale a alternativa correta:
a) a avaliação psicotécnica não admite recurso;
b) a administração não pode terceirizar a realização do concurso público;
c) na realização do concurso, a administração deve atender aos princípios
do art. 37 da Constituição Federal;
d) do resultado das avaliações de provas não cabe recurso;
e) todas estão corretas.
8. Assinale a alternativa Incorreta:
a) o tempo de contribuição federal, estadual e municipal será computado
para efeito de aposentadoria;
b) a lei poderá estabelecer contagem de tempo de contribuição fictício;
c) ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão aplica-se o
regime geral de previdência social;
d) como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação
especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
e) n.d.a
9. O prazo máximo de validade do concurso público é de:
a) seis anos;
b) quatro anos;
c) dois anos;
d) um ano;
e) n.d.a.
10. Com relação à nulidade de nomeação decorrente de concurso
público, escreva (V) se a frase for verdadeira e (F) se for falsa. Depois
assinale a alternativa que completa a sequência correta.
VI (___) nomeação do servidor sem prévia aprovação em concurso;
VII (___) ausência de documentos pessoais no ato da inscrição;
VIII (___) ausência de indicação do prazo de validade no edital;
VIII (___) convocação do aprovado em ordem diversa da classificação;
VIII (___) convocação do aprovado após o término do prazo de validade do
concurso.
a) V, F, F, F, F
b) V, F, F, F, V
c) F, F, V, V, V
d) F, V, V, F, F
e) V, V, V, V, V
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11. Identifique a alternativa correta que define as características da
lei de contratação temporária.
a) generalidade, abstração e permanência, atendendo a todas as hipóteses
porventura supervenientes;
b) especificidade, situações de contratação, âmbito de abrangência, duração;
c) verificação da necessidade de pessoal, ato de dispensa ou de início de
procedimento de seleção de pessoal, determinação do número de pessoas
necessárias, contratação e organização dos trabalhos;
d) verificação da ocorrência do fato, existência de amparo legal, estipulação do regime jurídico, indicação quantitativa de pessoal;
e) todas as anteriores.
12. Assinale a alternativa que indica possibilidade legal de contratação
temporária.
a) existência de problemas administrativos;
b) falta de servidores em número suficiente para a prestação de serviços
públicos;
c) indiscutível potencialidade de dano à coletividade;
d) presença de interesse público;
e) n.d.a.
13. O foro competente para julgar as relações decorrentes da
contratação temporária é:
a) Justiça do Trabalho;
b) Justiça Estadual;
c) Superior Tribunal de Justiça - STJ;
d) Supremo Tribunal Federal - STF;
e) Justiça Militar.
14. Identifique a alternativa correta para definição do ingresso no
serviço público.
a) retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez;
b) efetivo desempenho das atribuições do cargo público;
c) ato complexo, constituído do provimento, nomeação, posse e exercício;
d) ato de assinatura do termo de posse pelo interessado;
e) n.d.a.
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15. Relacione as colunas com respeito às definições de cada termo,e
depois assinale a alternativa que mostra a sequência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

posse
exercício
nomeação
provimento
recondução

a)
b)
c)
d)
e)

b, a, c, d, e
d, a, b, c, e
d, e, b, a, c
e, d, b, a, c
c, b, a, d, e

(__) ato de autoridade pública competente, no âmbito de cada Poder,
visando o preenchimento de vaga na
administração pública:
(__) retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado, decorrente de inabilitação em estágio
probatório relativo a outro cargo, ou
de reintegração do anterior ocupante;
(__) efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função
de confiança
(__) ato de assinatura de termo pelo
interessado, com atribuições, deveres, responsabilidades e os direitos
inerentes ao cargo;
(__) ato que determina o momento
concreto de ingresso no serviço público, na condição de seu agente.

16. Aponte a alternativa que contém elementos exclusivos da
vacância.
a) exercício, aposentadoria, reintegração, falecimento;
b) exoneração, demissão, promoção, readaptação;
c) posse em cargo inacumulável, reversão, demissão, aposentadoria;
d) nomeação, promoção, demissão, readaptação;
e) n.d.a.
17. Identifique a alternativa correta para definição de remuneração
do serviço público.
a) espécie de retribuição devida a específicos agentes públicos, definida em
termos unitários;
b) espécie de retribuição deferida à generalidade dos servidores públicos,
que admite fracionamento permanente de parcelas;
c) equivalente à soma do vencimento básico com o valor global das vantagens permanentes e gerais;
d) todas as alternativas;
e) n.d.a.
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18. Relacione as colunas com respeito às definições de cada termo, e
depois assinale a alternativa que indica a sequência correta:
a)
b)
c)
d)
tes

parcelas indenizatórias
parcelas eventuais
vantagens individuais transitórias
vantagens individuais permanen-

a)
b)
c)
d)
e)

b, a, c, d
d, c, a, b
c, d, b, a
a, b, c, d
d, c, b, a

(__) salário-família
(__) adicionais pelo exercício de cargos de confiança
(__) diárias e ajudas de custo
(__) auxílio-funeral, gratificação de
férias

19. Escreva (V) para as frases verdadeiras, e (F) para as falsas. Depois
assinale a sequência correta:
(__) retribuição é o conjunto abrangente de todos os valores pagos, a qualquer título, inclusive indenizatórios, aos agentes públicos.
(__) vencimento é a soma dos valores pagos como contraprestação dos serviços prestados;
(__) remuneração designa a soma do vencimento básico e vantagens permanentes e gerais definidas para os cargos públicos, em valores irredutíveis, e
que define a hierarquia remuneratória no interior das carreiras;
(__) remuneração é genericamente definida como a importância paga, em
parcela única, a determinadas categorias de agentes públicos, como retribuição pelo serviço prestado, sem natureza de ajuda, socorro ou auxílio, com
caráter retributivo e alimentar;
(__) subsídio é retribuição deferida à generalidade dos servidores públicos,
que admite fracionamento permanente de parcelas.
a) V, F, V, V, F
b) F, V, V, V, F
c) F, V, V, V, F
d) V, F, F, F, F
e) V, V, V, F, F
20. Assinale a alternativa correta que contém os requisitos para a
revisão remuneratória:
a) lei que trata da fixação de subsídios dos agentes políticos e altera a remuneração dos servidores de um dado Poder;
b) estabelecimento de data-base para a revisão anual;
c) é aquela efetuada exclusivamente em razão da desvalorização da moeda, da recomposição de seu poder aquisitivo.
d) todas as alternativas estão corretas;
e) n.d.a.
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21. Assinale a alternativa correta para os elementos do limitador
salarial:
a) manutenção do subsídio dos Ministros do STF como o limite máximo de
remuneração e subsídio para todos os agentes públicos;
b) unificação, na União, dos limites máximos de retribuição no valor definido para os Ministros do STF, sem previsão de subteto inferior ao teto
nacional;
c) manutenção da aplicação de teto e subteto fixos a todos os agentes
públicos de qualquer dos Poderes, inclusive os da administração indireta,
ressalvada aos empregados das empresas públicas, sociedades de economia
mista e suas subsidiárias, que sejam independentes do Poder Público no que
respeita a despesas com pessoal ou custeio em geral;
d) todas as alternativas anteriores;
e) n.d.a.
22. No que refere ao limitador, identifique colocando (V) para
verdadeira e (F) falsas. Depois assinale a alternativa que mostra a
sequência correta:
(__) eliminação da exigência de lei de iniciativa conjunta para fixação do teto
nacional;
(__) impossibilidade de lei estabelecer subteto móvel, definido a partir da
relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores, em qualquer
âmbito da Federação:
(__) aperfeiçoamento do conjunto normativo objetivando um melhor controle das despesas públicas relativas ao custeio de pessoal;
(__) manutenção da aplicação do teto nacional e dos subtetos fixos aos proventos de aposentadoria e pensões;
(__) serão computadas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei,
para fins dos limites constantes do inciso XI.
a) V, F, V, V, F
b) V, V, V, F, F
c) F, F, F, V, V
d) V, F, V, V, F
e) V, F, V, F, V
23. A Emenda Constitucional que aboliu a isonomia remuneratória
foi:
a) Emenda Constitucional n° 47;
b) Emenda Constitucional n° 41;
c) Emenda Constitucional n° 20;
d) Emenda Constitucional n° 19;
e) n.d.a.
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24. Sobre a vinculação remuneratória, defina as alternativas como
verdadeiras (V) ou falsas (F), e depois assinale a sequência correta:
(__) é a concessão de aumento que permite a elevação dos vencimentos de
todos os demais grupos de cargos ou carreiras;
(__) é permitida pela Constituição, de forma a impedir injustiça remuneratória;
(__) é a relação de comparação vertical, diferente da equiparação que é a
relação horizontal;
(__) é a comparação de cargos de denominação e atribuições diversas, considerando-os iguais para fins de se lhes conferirem os mesmos vencimentos.
a) V, F, F, F
b) F, F, V, V
c) V, V, F, F
d) F, V, F, F
e) V, F, V, V
25. Quanto à irredutibilidade de vencimentos, é correto afirmar que:
a) é garantia contra a perda do valor da remuneração;
b) impede a incidência de descontos decorrentes de sentença judicial;
c) investida da qualidade de direito adquirido, pode ser oposta à pretensão
de lei;
d) garante a irredutibilidade da remuneração se considerada como englobante de gratificações diversas, não incorporáveis ao vencimento;
e) n.d.a.
26. Assinale a alternativa correta quanto à vedação de acumulação
de proventos de aposentadoria:
a) pode aposentar-se o servidor que recolhia contribuição ao regime próprio de previdência estadual e ao regime próprio de previdência municipal;
b) pode aposentar-se o servidor que recolhia contribuição ao regime geral
de previdência social e ao regime próprio de previdência municipal;
c) pode aposentar-se o servidor que recolhia contribuição ao regime próprio de previdência estadual e ao regime geral de previdência social;
d) as alternativas (a) e (b) estão corretas;
e) as alternativas (b) e (c) estão corretas.
27. O regime jurídico aplicado à relação de trabalho dos servidores
nos diferentes âmbitos da Federação, é o:
a) regime estatutário;
b) regime contratual;
c) regime único;
d) alternativas (a) e (b);
e) n.d.a.
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28. As alterações ocorridas na eventual mudança de regime jurídico
acarretam ao servidor:
a) perda da estabilidade;
b) desnecessidade de aprovação em concurso público;
c) possibilidade de regimes diferentes para cargos da mesma natureza;
d) diferenciação de regime jurídico para servidores das diferentes esferas
de Poder;
e) n.d.a.
29. Quanto à remuneração dos servidores públicos, é correto afirmar
que:
a) exercentes de cargos da mesma natureza devem perceber remuneração
igual;
b) exercentes de cargos iguais em Poderes diferentes devem perceber igual
remuneração;
c) os requisitos de investidura e a peculiaridade dos cargos são elementos
de fixação remuneratória;
d) todas as alternativas acima estão corretas;
e) n.d.a.
30. Sobre os direitos sociais dos servidores, defina as alternativas
como verdadeiras (V) ou falsas (F), e depois assinale a sequência
correta:
(__) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
(__) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo;
(__) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem
remuneração variável;
(__) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor
da aposentadoria;
(__) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
a) F, V, F, V, V
b) V, V, V, F, F
c) F, F, F, F, V
d) V, V, V, F, F
e) F, F, V, V, V
31. Qual a alternativa correta que define subsídio?
a) o montante que inclui a soma de tudo quanto o empregado recebe diretamente de seu empregador, que é o salário, com outras parcelas recebidas
inclusive por terceiros, decorrentes do contrato de trabalho;
b) importância paga, em parcela única, pelo estado, a determinadas categorias de agentes públicos, como retribuição pelo serviço prestado;
c) a totalidade das espécies possíveis de estipêndio público;
d) valor isolado pago conjuntamente com as denominadas vantagens permanentes;
e) n.d.a.
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32. No que diz respeito à relação distributiva das remunerações e
subsídios, é correto afirmar que:
a) a lei deverá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração
no serviço público;
b) União, Estados, Distrito Federal e Municípios terão a mesma relação distributiva;
c) o aumento da maior remuneração acarretará, automaticamente, o aumento da menor;
d) todas as alternativas são corretas;
e) n.d.a.
33. Relacione as colunas com respeito a datas e fatos:
1) 1923
(__) unificação dos institutos e cria2) 1933/1936
ção do INPS
3) 1964
(__) institucionalização de modelo
4) 1988
previdenciário, médico e assistencial.
5) 1998
(__) início da reforma previdenciária
(__) regulamentar o direito dos trabalhadores quanto à previdência
(__) criação dos institutos de categorias profissionais, com o Estado
como terceiro contribuinte.
a) 3, 4, 5, 1, 2
b) 4, 3, 2, 1, 5
c) 1, 2, 3, 4, 5
d) 5, 4, 3, 2, 1
e) 2, 1, 4, 3, 5
34. Com respeito à aposentadoria dos servidores públicos, assinale a
alternativa correta:
a) alteração do enfoque de aposentadoria por tempo de serviço para tempo de contribuição:
b) ausência de idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição e por idade;
c) aposentadoria especial para professor universitário e com tempo reduzido para magistrados, membros do Ministério Público e dos Tribunais de
Contas;
d) aposentadoria proporcional voluntária por tempo de serviço para os novos servidores civis;
e) n.d.a.
35. O regime previdenciário aplicado aos servidores efetivos é
a) regime geral de previdência social;
b) regime estatutário de caráter contributivo;
c) regime contratual de caráter solidário;
d) regime próprio de previdência;
e) n.d.a.
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36. O requisito que, em conjunto, permitem a aposentadoria do
servidor é a alternativa:
a) tempo de contribuição e idade;
b) tempo de serviço e tempo no cargo;
c) contagem de tempo e averbações funcionais;
d) alternativas (a) e (b) combinadas;
e) alternativas (b) e (c) combinadas.
37. Para o professor do ensino fundamental e médio, a aposentadoria
se dará com a idade de:
a) 65 anos se homem e 60 se mulher;
b) 60 anos se homem e 55 se mulher;
c) 55 anos se homem e 50 se mulher;
d) 50 anos se homem e 45 se mulher;
e) n.d.a.
38. Com relação à possibilidade de aposentadoria no magistério,
assinale a alternativa correta quanto à função exercida:
a) secretário;
b) orientador educacional;
c) supervisor de ensino;
d) professor;
e) diretor.
39. Os servidores que se beneficiam de aposentadoria diferenciada,
segundo as disposições constitucionais são:
a) portadores de deficiência, exercentes de atividades de risco ou prejudiciais à saúde ou à integridade física;
b) professores;
c) profissionais de saúde;
d) magistrados;
e) n.d.a.
40. O requisito que permaneceu constante em todas as reformas
previdenciárias foi a alternativa:
a) idade;
b) integralidade dos proventos;
c) tempo de contribuição;
d) tempo de permanência no serviço público;
e) todas as alternativas acima.
41. Assinale a alternativa correta que defina a estabilidade:
a) defesa contra demissão;
b) impossibilidade de remoção do cargo;
c) direito de permanência no serviço público;
d) todas as alternativas acima estão corretas;
e) n.d.a.
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42. No que refere à disponibilidade, defina as alternativas como
verdadeiras (V) ou falsas (F):
(__) colocado em disposição, o servidor deixa de receber a remuneração;
(__) colocado em disposição, o servidor recebe remuneração integral;
(__) colocado em disposição, o servidor recebe remuneração proporcional;
(__) colocado em disposição, o servidor fica dispensado de suas funções;
(__) colocado em disposição, o servidor poderá ser exonerado de ofício;
a) V, V, F, F, F
b) F, F, V, V, F
c) F, F, F, V, V
d) F, F, V, V, V
e) V, F, F, F, V
43. A aquisição da estabilidade no serviço público ocorrerá:
a) através de avaliação especial de desempenho positiva, emanada de comissão instituída para essa finalidade;
b) por decurso do prazo de três anos, caso não haja comissão de avaliação
especial constituída;
c) por determinação de lei;
d) por determinação constitucional especialíssima;
e) As alternativas (a) (b) e (d) estão corretas.
44. Considerando o teor do art. 169 da Constituição, é correto afirmar
que:
a) a exoneração de servidores não estáveis poderá ocorrer, desde que limites e prazos de lei complementar sejam ultrapassados observados o direito
à indenização;
b) a exoneração de servidores não estáveis poderá ocorrer, desde que limites e prazos de lei complementar sejam ultrapassados, sem direito à indenização;
c) a adoção das providências determinadas pelo § 3° do art. 169 da
Constituição, que importam em vacância de cargo, não impedem o preenchimento do cargo, por novo concurso, desde que provada a sua necessidade;
d) qualquer servidor estável não poderá perder o cargo, sem observância de processo administrativo em que sejam assegurados os princípios do
contraditório e do devido processo legal;
e) n.d.a.
45. Em relação ao art. 169 da CF/88, é correto afirmar que:
a) a Lei Complementar n° 82/95 esgotou o assunto;
b) a Lei Camata II regula a matéria até hoje;
c) a Lei Complementar n° 101/2000 revogou as disposições do artigo citado;
d) a Lei de Responsabilidade Fiscal só se aplica aos Poderes da União, deixando de fora os Estados, Distrito Federal e Municípios;
e) n.d.a.
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46. Considerada a Lei de Responsabilidade Fiscal e o controle de
gastos com pessoal, é correto afirmar que:
a) as determinações desta Lei não têm quaisquer correlações com a legislação eleitoral;
b) a Lei só trata de casos em que os limites são extrapolados;
c) a apresentação quadrimestral do Relatório de Gestão Fiscal impede a
avaliação, ano a ano, da evolução das despesas com pessoal;
d) se a despesa com pessoal esteve abaixo do limite até o ano de 2003, os
limites e práticas podem ser desconsiderados, até que venham a ser atingidos;
e) n.d.a.
47. A abrangência do § 2° do art. 1° da LRF combinado com o inciso III
do art. 2° da mesma lei, demonstra:
a) o casuísmo do legislador, revelador de inobservância das normas constitucionais pela administração preexistente a 1988;
b) que, em se tratando de exploração direta de atividade econômica pelo
Estado, o art. 173 da CF/88 não está sendo observado, em prejuízo dos
fundamentos republicanos insculpidos nos princípios fundamentais da República;
c) vontade política, determinada pela necessidade de contenção do custo
social do aparelho estatal;
d) uma forma de provocar o enxugamento da máquina do Estado;
e) todas as alternativas acima são válidas.
48. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que:
a) os limites percentuais para a despesa com pessoal incidem sobre a Receita Corrente Líquida;
b) para os Municípios, os limites percentuais são reduzidos a 50%;
c) as despesas de indenização serão computadas, por serem decorrentes
de ato de administração;
d) ainda que custeadas por compensação financeira com o INSS, as despesas com inativos devem ser consideradas para efeitos de verificação de
limites com pessoal;
e) nos casos de convocação extraordinária de parlamentares, as despesas
serão contabilizadas em dobro.
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49. O controle dos gastos com pessoal considera:
a) o montante de despesas com pessoal, sem distinção de inativos e pensionistas;
b) o Relatório de Gestão Fiscal trimestral;
c) o Relatório de Gestão Fiscal quadrimestral, que deverá indicar, entre outros, dados sobre as medidas corretivas adotadas ou a adotar, em caso de
extrapolação dos limites legais;
d) que o Legislativo Municipal e o Ministério Público Estadual estão isentos
da apresentação de relatórios;
e) que Municípios com população inferior a cem mil habitantes podem elaborar o Relatório de Gestão Fiscal anualmente.
50. O controle e verificação dos limites da LRF deverão ser feito:
a) pelo próprio ente federado, Poder ou unidade administrativa autônoma;
b) pelo Ministério Público;
c) pelo Poder Legislativo;
d) pelo Tribunal de Contas;
e) por todos acima mencionados, englobando controle interno e externo.
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