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I - Legislação: Aspectos importantes
1. Constituição Federal: princípios da Administração Pública, ingresso no serviço
público, estabilidade, acúmulo de cargos, exercício de mandato eletivo, direitos
dos trabalhadores rurais e urbanos extensivos aos servidores públicos.(
Legislação geral)
2. Lei Federal nº 10.887/2004: contribuição do servidor ao Regime Próprio,
contribuição patronal, base de cálculo, cessão de servidores, contribuição
previdenciária quando licenciado.( EC 103/2019)
3. Orientação Normativa INSS nº 02/2009: procedimentos específicos para
inclusão e exclusão de gratificações da base de cálculo previdenciária.
4. Decreto Federal nº 3.048/99: o salário-de-contribuição dos servidores
vinculados ao RGPS.

1. Constituição Federal
a) princípios da Administração Pública;
b) ingresso no serviço público;
c) estabilidade;
d) acúmulo de cargos;

e) exercício de mandato eletivo;
f) direitos dos trabalhadores rurais e urbanos extensivos aos servidores
públicos.

a) princípios da Administração Pública
• Normas constitucionais pertinentes aos servidores públicos são,
principalmente, as dos artigos 37 a 41 da Constituição Federal.
• Algumas normas são aplicáveis a todos os servidores públicos,
enquanto que outras não,dependendo do regime jurídico adotado.

• Regimes jurídicos: estatutário ou celetista.
• Filiação Previdenciária: RPPS ou RGPS

a) princípios da Administração Pública
• A Constituição de 1988 padronizou grande parte das regras e dos
princípios da Administração Pública, conferindo ao Direito
Administrativo sistematicidade.

• Estes dispositivos são de observância obrigatória a todos os entes
federativos e suas respectivas Administrações Diretas e Indiretas,
conforme determina o caput do artigo 37, padronizando o controle
administrativo.

• Normas jurídicas de caráter geral e elevada carga valorativa:
LEGALIDADE
Não infringir
dispositivo
legal.

Só atuar se
houver
previsão no
ordenamento.

IMPESSOALIDADE

MORALIDADE

Ação
administrativa
imparcial e
pautada na
igualdade.

Atuação do
gestor com
ética,
honestidade,
lealdade e
boa-fé.

Com base no que
a lei determina.

(§4º, Art.37,CF/88; Lei
nº 8.429/92)

PUBLICIDADE
Transparência.
Acesso às
informações
de interesse
particular ou
coletivo, e
publicidade
dos atos. ( Inc.
XXXIII,Art.5 CF/88; LC
131/2009; Lei nº
12.527/11;- LEI nº
13.709/18)

EFICIÊNCIA
Adequada
medida de
utilização
de
recursos.
(EC 19/98)

RECLAMAÇÃO 18.564 SÃO PAULO –
Ministro Dias Toffoli -2ª Turma, 23.2.2016.

b) ingresso no serviço público
• Servidor público civil é a pessoa legalmente investida em cargo público.
• Provimento (ou ingresso) é o ato administrativo por meio do qual é preenchido cargo público, com a
designação de seu titular.

• Investidura é entendida como o procedimento administrativo mediante o qual se perfaz o provimento
(ingresso) do servidor no cargo, emprego ou função pública.
• A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
• Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

b) ingresso no serviço público
Efetivo exercício
• É o tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que descontínuo, na Administração
direta,indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos entes federativos.

• Em outras palavras, é o tempo real trabalhado, bem como os dias em que o servidor estiver afastado do
serviço, conforme previsão legal do ente federativo.
• Estes afastamentos não são dedutíveis da remuneração e nem do tempo de efetivo exercício no serviço
público.

• Exemplo: férias, gala, nojo, licença gestação, paternidade, e outros.

b) ingresso no serviço público
•

Art. 37, inciso I, da CF/88:

•

Cargos, empregos e funções públicas: acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em Lei, assim como aos estrangeiros, na forma da Lei.

•

Art. 37, inciso II, da CF/88:

•

A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e respeitado o prazo de sua validade, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

•

O que são cargos, empregos e funções públicas?

CARGOS
Criados por lei, com
denominação própria e
vencimento pago pelos
cofres públicos, sendo seu
provimento:
a) Caráter efetivo:direito à
estabilidade, após o período
aquisitivo;

b)Em comissão: livre provimento e
exoneração,
por conveniência da
autoridade nomeante.

EMPREGOS

FUNÇÕES

Vínculo
contratual
regido pela
Consolidaçãodas
Leis do Trabalho
– CLT –
Decreto-lei nº
5.452, de 1º de
maio de 1943.

Conjunto de atribuições:
a) Daqueles que ingressaram até 05/10/1988, sem
concurso público, também conhecidos como
admitidos,
e são estáveis ou não, conforme o artigo 19 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
– ADCT.
b) Daqueles que ingressam no serviço público,
transitoriamente,
temporariamente,
via artigo 37, inciso IX.

É vedada a atribuição ao servidor de encargos alheios ou diferentes dos que são inerentes ao cargo que
ocupa.

Art. 37, inciso IX, da CF/88:
• A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público.
• Excepcional interesse público é conceito indeterminado que será
preenchido com o que cada lei de ente federativo considerar.
• Via de regra, são assistência a situações de calamidade pública,
assistência a emergências em saúde pública, admissão de
professores, combate a emergências ambientais, etc.

SERVIÇO PÚBLICO
Agentes públicos
1. Estatutários
–
civis
e
militares (efetivo, cargo
comissão,estáveis ou não, temporário)
2. Empregado público – CLT
3. Agentes políticos – cargos eletivos
4. Cargos vitalícios – Conselheiros Tribunais, Ministros STF e STJ
5. Agentes honoríficos (múnus publico) :
a) júri;
b) conselho tutelar – lei nº 12.696/12 – previdência, férias + 1/3,licença
maternidade, licença paternidade, 13º salário.

Obs.: 2, 3 e 5 (conselho tutelar): filiados do RGPS

em

Agente Comunitário de Saúde
•

Agentes comunitários de saúde e agentes de combate as endemias: esta hipótese está no art. 198, §6º da
CF (“Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor
que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias
poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu
exercício”), introduzido pela EC nº 51/2006.

•

Tais funcionários ficam submetidos a processo seletivo e ao Regime

Jurídico Celetista.
• Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006.(LEI Nº 13.708, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.)
• O cargo pode ser criado por lei de cada ente federativo, sujeitando-se ao
concurso público para seu provimento

Formas de provimento em cargo público
Formas de
Provimento

Lembretes

Originário/Derivado

Precisa de
Estabilidade?

Nomeação

Porta de Entrada no Ordinário
Serviço Público

Não

Promoção

Evolução da
Carreira

Derivado

Não

Readaptação

Por limitações
físicas ou mentais

Derivado

Não

Reversão

Retorno do
Aposentado

Derivado

A pedido- Sim
De ofício - Não

Aproveitamento

Retorno do
disponível

Derivado

Sim

Reintegração

Retorno do
demitido

Derivado

Sim

Recondução

Retorno ao cargo
anterior

Derivado

sim

c) estabilidade
• Art. 41, da CF/88:
• São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
• EC nº 19/1998, que alterou o art. 41 da CF, elevou para três anos o prazo para a
aquisição da estabilidade no serviço público e, por interpretação lógica, o prazo
do estágio probatório.

• EC nº 19/98, ao alterar o art. 41 da Constituição Federal de 1988, estendeu o
período do estágio probatório para 03 anos (36 meses) e condicionou a
aquisição de estabilidade a uma avaliação especial de desempenho, realizada por
comissão instituída para este fim.( § 4º, art. 41 da CF/88).

c) estabilidade
• Estabilidade é a garantia de permanência no serviço público?
• Art. 41, § 1º:

O servidor público estável só perderá o cargo:
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.

c) estabilidade
•

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.

(...)

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida nocaput, 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.
(...)

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) –
9.801, DE 14 DE JUNHO DE 1999)

(LEI Nº

c) estabilidade
• A estabilidade, em regra, é adquirida uma única vez pelo servidor na
administração pública de um mesmo ente federado. O servidor é estável no
serviço público (de um ente federado), e não em um cargo determinado. Por isso
que não se deve confundir uma coisa (aprovação em estágio probatório) como a
outra (aquisição de estabilidade).

Estabilidade do empregado público
• Divergência: A estabilidade não deve ser atribuída ao ocupante de
emprego público em face de a CLT não mencionar a esse respeito;
contudo, há garantia da estabilidade em determinadas situações.

• art. 173, § 1º, da Constituição, que estabelece que os empregados de
sociedade de economia mista estão sujeitos ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações
trabalhistas.

Estabilidade do empregado público
• A estabilidade constitucional alcança apenas o servidor estatutário e
o empregado celetista da administração direta, autárquica ou
fundacional, admitido por concurso público, conforme Súmula nº
390, do TST.

• Não alcança os empregados das empresas públicas e sociedades de
economia mista, ainda que concursados.

Súmula 390 do TST
• 390 - Estabilidade. Art. 41 da CF/1988. Celetista. Administração direta, autárquica ou fundacional.
Aplicabilidade. Empregado de empresa pública e
sociedade de
economia
mista.
Inaplicável. (Conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 229 e 265 da SDI-1 e da
Orientação Jurisprudencial nº 22 da SDI-2 - Res. 129/2005, DJ 20.04.2005)
I- O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da
estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ nº 265 da SDI-1 - Inserida em 27.09.2002 e ex-OJ nº
22 da SDI-2 - Inserida em 20.09.00)
II- Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido
mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.
(ex-Oj nº 229 - Inserida em 20.06.2001)

Ementa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT.
DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE
PROVIDO.
I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art.
41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC
nº 19/1998. Precedentes.
II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia,
que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado
de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam
serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais
princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também
respeitados por ocasião da dispensa.

I – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar
o empregado de uma possível quebra do postulado da
impessoalidade por parte do agente estatal investido do
poder de demitir.
II - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar
a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto,
a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato
de trabalho.
(RE 589998/PI, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 24.2.2010,
Informativo STF nº 576).

FORMAS DE MOVIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
• REMOÇÃO - é o deslocamento do servidor para exercer suas
atividades em outra unidade do mesmo quadro de pessoal, ou seja, o
servidor permanece no mesmo cargo, se, qualquer alteração no seu
vínculo funcional com a administração pública.
• REDISTRIBUIÇÃO - deslocamento do servidor, com o respectivo cargo,
para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo
Poder, observado o interesse da administração.
• SUBSTITUIÇÃO - os servidores ocupantes de cargo em comissão e os
investidos em função gratificada terão substitutos indicados conforme
legislação específica OU, no caso de omissão, previamente
designados pela autoridade competente.

Formas de vacância em cargo público
• As formas de vacância do cargo público são: demissão, exoneração,
aposentadoria e falecimento.
• Lembre-se que a aposentadoria e o falecimento causam vacância do
cargo, mas geram benefício previdenciário.

d) acúmulo de cargos
• Art. 37, inciso XVI, da CF/88:
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; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
• b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
• c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
34, de 2001)

d) acúmulo de cargos - Possibilidades
1) A de

2) A de um

3) A de dois

4) Art. 95,

5) Art. 128,

6) Art. 38,

dois

cargo de

cargos ou

parágrafo

§ 5º, inciso II,

inciso IV: um

cargos de

professor

empregos

único, inciso

alínea “d”: um

cargo de

professor.

com outro

privativos de

I: um cargo

cargo de

vereador com

técnico ou

profissionais de

de

membro do

outro cargo já

científico.

saúde, com

magistrado

Ministério

ocupado pelo

profissões

com outro de

Público com

servidor.

regulamentadas.

magistério.

outro de

magistério.
(redação dada pelaEC
nº 34/2001)

(compatibilidadede

horários)

• Emenda Constitucional nº 101, de 2019
• Acrescenta § 3º ao art. 42 da Constituição Federal para estender aos
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o direito à
acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI.

Acumulação de cargos públicos por
Assistentes Sociais
• A Lei Federal nº 12.317, de 20 de agosto de 2010, estabeleceu a
jornada de 30 horas semanais e abrange todos os/as assistentes
sociais, posto que altera a Lei de Regulamentação Profissional (Lei
Federal nº 8.662/1993), incluindo determinação relativa à jornada
de trabalho sem redução de salário.

Acumulação de cargos públicos por
Assistentes Sociais

Resolução nº 218/1997 do Conselho
Nacional de Saúde
• Reconhece como profissionais da saúde de nível superior as
seguintes categorias:
Assistente Social

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Médico Veterinário

Nutricionista

Odontólogo

Profissionais de
Educação Física

Terapeuta
Psicólogo

Ocupacional

Sociólogo

Acúmulo de cargos - Observações

Acúmulo de cargos - Observações
• PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE ADMINISTRATIVO
DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. De acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer
conhecimento específico na área de atuação do profissional, com
habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º
grau. 2. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrido,
"Agente Administrativo", não exige nível superior ou curso específico,
não se enquadrando, portanto, na definição acima.

Acúmulo de cargos – Carga Horária

TCU 246:
• O fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo
público ou emprego que exerça em órgão ou entidade da
administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em
outro cargo ou emprego público, sem incidir no exercício
cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois
que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade
de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à
percepção de vantagens pecuniárias.

(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª.
Ellen Gracie)
•A impossibilidade de acumulação de cargos,
empregos e funções se mantém, mesmo tendo
sido concedida licença para o servidor. A
concessão de qualquer licença, ainda que não
remunerada, ‘não descaracteriza o vínculo
jurídico do servidor com a Administração.

Acúmulos lícitos de proventos e
vencimentos

Acúmulos lícitos de proventos e
vencimentos

d) exercício de mandato eletivo
• Art. 38 da CF/88:
Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de
mandato eletivo, aplicam-se asseguintes disposições: (redação dada pela EC nº 19/98)

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 sua remuneração;

d) exercício de mandato eletivo

Como efetuar o desconto previdenciário
• Nas hipóteses de afastamento (cessão para outro Órgão/Ente) COM
prejuízo da remuneração OU para exercer mandato eletivo COM
opção pela remuneração do cargo eletivo, o servidor NÃO perde o
vínculo funcional com o órgão de Origem.

Como efetuar o desconto previdenciário
REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO
(ORIGEM)

SUBSÍDIO VEREADOR ou OPÇÃOPELO
PADRÃO DO CARGO EM COMISSÃO

1. Supondo a somatória das parcelas 1. Supondo o valor do subsídio em R$
componentes desta remuneração em R$ 5.000,00:
3.500,00:
1. Não deverá ser inscrito no RGPS; (*)
2. Deverá haver o desconto do RPPS
Contribuição servidor 14%
calculado no valor da remuneração no
= R$ 490,00
cargo efetivo da Origem;
3. Deverá haver também o repasse da
contribuição patronal do RPPS.
Contribuição patronal 28%
= R$ 980,00

d) exercício de mandato eletivo

d) exercício de mandato eletivo

Remuneração, remuneração no cargo efetivo, vencimentos e proventos. A remuneração por subsídio.

•

Sistema remuneratório:

•

A análise da Constituição Federal, com as alterações das Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº
41/03, demonstra que há um sistema remuneratório para os ocupantes de cargos, empregos e
funções públicas da Administração direta, autárquica e fundacional, para os membros de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para os
detentores de mandato eletivo e para os demais agentes políticos, bem como para os
empregados públicos das chamadas pessoas governamentais.

•

A Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, modifica o regime e dispõe sobre
controle de despesas e finanças públicas e custeio.

Remuneração, remuneração no cargo efetivo, vencimentos e
proventos. A remuneração por subsídio.
O sistema remuneratório ou a remuneração em sentido amplo da
Administração direta e indireta para os servidores da ativa compreende as
seguintes modalidades:
a) subsídio: constituído de parcela única e pertinente, como regra geral, aos
agentes políticos;
a) Remuneração: dividida em 1) vencimentos, que corresponde ao
vencimento (no singular, como está claro no art. 39, § 1º, da CF, quando
fala em “fixação dos padrões de vencimento”) e às vantagens pessoais
(que, como diz o mesmo art. 39, § 1º, são os demais componentes do
sistema remuneratório do servidor público titular de cargo público na
Administração direta, autárquica e fundacional), e em 2) salário, pago aos

Remuneração, remuneração no cargo efetivo, vencimentos e
proventos. A remuneração por subsídio.
• Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração correspondente à
soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a
retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo
público.
• Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo
público fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo
padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do
sistema remuneratório do servidor público.

Remuneração, remuneração no cargo efetivo, vencimentos
e proventos. A remuneração por subsídio.
• Quando o legislador pretender restringir o conceito de padrão do
cargo do servidor, deverá empregar o vocábulo no singular –
vencimento;

• Quando quiser abranger também as vantagens conferidas ao
servidor, deverá usar o termo no plural – vencimentos.

Remuneração, remuneração no cargo efetivo, vencimentos e
proventos. A remuneração por subsídio.
Remuneração

Soma do
vencimento
básico e das
demais
gratificações ou
vantagens
permanentesou
eventuais.

Remuneração
no cargo efetivo

Vencimento ou
padrão básico

Subsídio

Salário de
contribuição

Soma do
vencimento básico
e das demais
gratificações ou
vantagens
permanentes.

É o valor do
padrão de
vencimento do
cargo, instituído
por lei.

Parcela única.

Definido no
Decreto Federal
nº 3.048/99.
É a base de
cálculo
previdenciáriado
RGPS.

É a base de cálculo
da contribuição
previdenciáriado
RPPS.

Empregados
públicos; cargos
em comissão;
Funções
temporárias.

Art. 37, inciso X, da CF/88:
• 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.

Fixação do teto remuneratório: aspectos polêmicos,a Repercussão Geral no Supremo
Tribunal Federal

• Art. 37, XI:
• A EC nº 41/2003, na redação dada ao inciso XI do artigo 37 da CF/88, dispôs que
as remunerações e os subsídios, incluídas todas as verbas pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal dos Ministros
do STF.

• A EC nº 47/05, em seu artigo 4º, dispõe que não será computada qualquer
parcela de caráter indenizatório, assim definida pela legislação em vigor na data
da publicação da EC nº 41/2003.
• Os limites fixados foram:

Fixação do Teto Remuneratório

UNIÃO

ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

MUNICÍPIOS

Membros do Ministério
Público,Procuradores e
Defensores Públicos

a)Poder Executivo: subsídio mensal

Subsídio dos Ministros do
Supremo TribunalFederal –
STF.

do Governador;

Subsídio do
Prefeito.

b)Poder

Legislativo:

subsídio

mensaldosDeputados Estaduais e
Distritais.

c)Poder Judiciário: subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de
Justiça,

limitado

a

90,25%

subsídio dos Ministros do STF.

do

O mesmo limite aplicável aos
integrantes do Poder Judiciário,
no âmbito estadual.

Questões
aplicação

apreciadas
pelo
STF
na
do
Teto
Remuneratório

DOCUMENTO
STF/DATA

ASSUNTO

DECISÃO/ACÓRDÃO

RE 675.978
29/06/2015

Momento do desconto
do IRRF e contribuição
previdenciária.

Subtrai-se o valor que excede o teto para obter-se
o valor para cálculo do IRRF, contribuição
previdenciária.

RE 464.876
16/12/2008

Vantagens pessoais.

As vantagens pessoais de qualquer espécie devem
ser incluídas no redutor do teto.

RE 602.043
26/04/2017

Acúmulo de dois cargos
em atividade.

RE 612.975
26/04/2017

Acúmulo de dois
proventos
(aposentadoria de cargos
acumuláveis)

RE 372.369
05/03/2012

Autoaplicabilidade.

Nos casos autorizados constitucionalmente de
acumulação de
cargos, empregos e funções, a incidência do art.
37, inciso XI, da
Constituição Federal pressupõe consideração de
cada um dos vínculos
formalizados, afastada a observância do teto
remuneratório quanto ao
somatório dos ganhos do agente público.
A norma prevista no art. 37, XI, da CF, com a
redação da EC 41/03, é autoaplicável.

Sugestões para aplicação do Teto
Percepção cumulativa de remuneração ou
proventos, observaro limite, mas
considerar individualmente, quando:

Acúmulo de cargos, empregos ou funções
públicas – art. 37, inciso XVI,da CF/88.
Acúmulo de proventos com
vencimentos – art. 37, § 10, da CF/88.

Não podem exceder o valor do teto,
embora não se somam entre si, e nem
com a remuneração do mês emque se der
o pagamento:

Adiantamento de férias.
Décimo terceiro salário.

Acúmulo de proventos.

Terço constitucional de férias.

Acúmulo de pensões. (*)

Trabalho extraordinário.

Ficam excluídas da incidência do teto remuneratório constitucionalas seguintes verbas:
Caráter indenizatório, previstas em lei:
Ajuda de custo para mudança e
transporte

De caráter permanente:
Remuneração ou provento de magistrado decorrente
do exercício domagistério – art. 95, parágrafo único,
inciso I, da CF/88

Auxílio-alimentação

Benefícios percebidos de plano deprevidência de
entidades fechadas

Auxílio-moradia

De caráter eventual ou temporário:

Diárias

Auxílio pré-escolar

Auxílio-funeral

Benefícios de plano de assistência
médico-social

Auxílio-reclusão

Devolução de valores tributários e ou contribuições
previdenciárias indevidas

Ficam excluídas da incidência do teto remuneratório constitucionalas seguintes verbas:
Caráter indenizatório, previstas em lei:
Auxílio-transporte
Indenização de férias não gozadas
Indenização de transporte
Licença-prêmio em pecúnia
Outras indenizatórias previstas em lei e,para os
magistrados, as previstas na LOMAN.

De caráter eventual ou temporário:
Gratificação de magistrado pelo exercício da
função eleitoral (Lei nº8.350/91)
Gratificação de magistério por hora-aula
no âmbito do Poder Público
Bolsa de estudo de caráterremuneratório
Abono de permanência em serviço (art.
40, § 19, da CF/88)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068/SC
• À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral
a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre
verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do
servidor público, tais como ‘terço
de
férias’,
‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ noturno’ insalubridade.”

• Art. 37, Inciso XV, da CF/88

Redução de Vencimentos ou Proventos

Redução de Vencimentos ou Proventos
“O princípio da irredutibilidade de vencimentos deve
ser observado mesmo em face do entendimento de
que não há direito adquirido a regime jurídico.
Precedentes."

(RE 387.849-AgR, Rel. Minº Eros Grau, julgamento em
4-9-2007, Segunda Turma, DJ de 28-9-2007.)

f) direitos dos trabalhadores rurais e
urbanos extensivos aos Servidores Públicos
• Art. 39, § 3º, da CF/88:

• 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.

f) direitos dos trabalhadores rurais e
urbanos extensivos aos Servidores Públicos
IV

VII

VIII

IX

Saláriomínimo

Garantia
de salário

Décimo
terceiro
salário

Remuneraçãodo
trabalho
noturno
superior à do
diurno.

Medida
Provisória

Nº 1.021,
de
31/12/20

ValorR$
1.100,00

XII
Saláriofamília em
razão de
dependentedo
trabalhadorde

baixa renda.

XIII

XV

Duração do
trabalho
normal não
superior a8
horas
diárias e 44
semanais.

Repouso
semanal
remunerado
aos

domingos
(*)

f) direitos dos trabalhadores rurais e
urbanos extensivos aos Servidores Públicos
XVI
Remuneração

XVII

do serviço

Gozo de
férias anuais

extraordinário

remuneradas

superior, no
mínimo,50%
à do normal.

com, pelo
menos, 1/3a
mais do que
o salário
normal.

XVIII
Licença à
gestante,
sem prejuízo
doemprego
edo salário,
com a
duração de
120 dias.

XIX
Licençapaternidade,

nos termos
fixados em
lei.

XX
Proteção
do
mercado
de
trabalho
da mulher.

XXII
Redução
dos riscos
inerentes ao
trabalho,
por meio de
normasde
saúde,
higiene e
segurança.

XXX
Proibição de
diferença de
salários,de
exercício de
funçõese de
critério de
admissão
por motivo
de sexo,
idade, cor
ou estado
civil.

Observações sobre salário-mínimo
CONCEITO

SÚMULA VINCULANTE
4 – STF

SÚMULA VINCULANTE
16 - STF

Fixado em lei,
nacionalmente unificado,
capaz de atender asuas
necessidades vitais básicas e
às de sua família com
moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene,
transportee previdência
social, com reajustes
periódicos que lhe
preservem o poder
aquisitivo,sendo vedada sua
vinculação para qualquer
fim.

Salvo nos casos
previstosna
Constituição, o salário
mínimo não pode ser
usado como indexador
de base de cálculo de
vantagem de servidor
público ou de
empregado, nem ser
substituído por decisão
judicial.

Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º
(redação da EC 19/98), da
Constituição, referem-se
aototal da remuneração
percebida pelo servidor
público.

Deveres do Servidor Público - FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL :

ARTIGO 116 DA LEI N° 8.112/1990
• DOS DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO
• 1) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
• 2) Ser leal às instituições a que servir;
• 3) Observar as normas legais e regulamentares;
• 4) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
• 5) Atender com presteza: 5.1) ao público em geral, prestadas as informações requeridas, ressalvadas as protegidas
por sigilo; 5.2) à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal; 5.3) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
• 6) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

• 7) zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público;
• 8) guardar sigilo sobre assunto da repartição;

• 9) manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
• 10) ser assíduo e pontual ao serviço;

• 11) tratar com urbanidade as pessoas;
• 12) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

Proibições ao Servidor Público -

FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL : ARTIGO 117 DA LEI N° 8.112/1990
• DAS PROIBIÇÕES
• 1) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
• 2) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;

• 3) recusar fé a documentos públicos;
• 4) opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

• 5) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
• 6) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja
de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
• 7) coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido
político;

• 8) manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o
segundo grau civil;
• 9) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
• 10) participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. EXCEÇÕES: participação nos conselhos de
administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação
no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e gozo de licença
para o trato de interesses particulares, observada a legislação sobre conflito de interesses.

Proibições ao Servidor Público -

FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL : ARTIGO 117 DA LEI N° 8.112/1990
• DAS PROIBIÇÕES
• 11) atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios
previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;
• 12) receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
• 13) aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
• 14) praticar usura sob qualquer de suas formas;
• 15) proceder de forma desidiosa; 16) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades
particulares;
• 17) cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e
transitórias;
• 18) exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de
trabalho;
• 19) recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E
PENAL DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
• A responsabilidade do servidor não fica simplesmente no âmbito
da administração, isso porque, caso a conduta praticada pelo
servidor público civil esteja tipificada como ilícito penal, poderá o
sujeito ser responsabilizado penalmente; bem como civilmente,
quando praticar algum ato ilícito, que possa deste decorrer
espécie de indenização, sendo essas esferas independentes entre si
como regra.

RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E
PENAL DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
• A responsabilidade do servidor não fica simplesmente no âmbito
da administração, isso porque, caso a conduta praticada pelo
servidor público civil esteja tipificada como ilícito penal, poderá o
sujeito ser responsabilizado penalmente; bem como civilmente,
quando praticar algum ato ilícito, que possa deste decorrer
espécie de indenização, sendo essas esferas independentes entre si
como regra.

RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E
PENAL DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
• DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA E PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. ABSOLVIÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DO
FATO. FALTA RESIDUAL. INEXISTÊNCIA. 1. “As responsabilidades disciplinar, civil e penal são
independentes entre si e as sanções correspondentes podem se cumular (art. 125); entretanto, a
absolvição criminal, que negue a existência do fato ou de sua autoria, afasta a responsabilidade
administrativa (art. 126)”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14. ed.
São Paulo: Malheiros, 2001. 2. O artigo 23 da Lei 8.935/94 não resta violado quando o fato
imputado ao agente, que fundamentou a aplicação da pena de suspensão por 90 (noventa) dias,
restou declarado inexistente, não havendo conduta outra, cometida pelo servidor, capaz de
configurar-se como infração disciplinar, a justificar a aplicação daquela penalidade. 3. É que a
responsabilidade administrativa deve ser afastada nos casos em que declarada a inexistência do fato
imputado ao servidor ou negada sua autoria pela instância penal. 4. Destarte, afastada a
responsabilidade criminal do servidor, por inexistência do fato ou negativa de sua autoria, afastada
também estará a responsabilidade administrativa, exceto se verificada falta disciplinar residual , não
abrangida pela sentença penal absolutória. Inteligência, a contrario sensu, da Súmula 18 do STF,
verbis: “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a
punição administrativa do servidor público”.

RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E
PENAL DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
• REsp 1199083/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe
08/09/2010; MS 13.599/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 28/05/2010; Rcl .611/DF, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, CORTE ESPECIAL, julgado
em 18/10/2000, DJ 04/02/2002. 5. In casu, consta do acórdão recorrido, que o fato imputado ao
agente, que fundamentou a aplicação da pena de suspensão por 90 (noventa) dias, restou declarado
inexistente, não havendo conduta outra, cometida pelo servidor, capaz de configurar-se como infração
disciplinar, a justificar a aplicação daquela penalidade. 6. O recurso especial não é servil ao exame
de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, Documento:
13117543 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 03/12/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal
de Justiça em face do óbice erigido pela Súmula 07/STJ. 7. Restando assentado pelo acórdão
recorrido que, “(...) o funcionário só pode ser punido pela administração, se, além daquele fato
pelo qual foi absolvido, houver alguma outra irregularidade que constitua infração administrativa,
aquilo que se convencionou chamar de 'falta residual'. No caso, a infração administrativa traz, em
sua definição, o mesmo objeto da imputação criminal, já reconhecido inexistente” (fl. 143), afigura-se
incontestável que o conhecimento do apelo extremo importa o reexame fático-probatório da questão
versada nos autos, insindicável nesta via especial, em face da incidência do verbete sumular n.º 07
deste Superior Tribunal de Justiça. 8. Recurso especial não conhecido.

FUNDAMENTOS LEGAIS E BASE DE CÁLCULO
DOS PROVENTOS – antes da EC 103/2019
FUNDAMENTO LEGAL

BASE DE CÁLCULO

PARIDADE ?

CF/88 redação original –
requisitos até 16/12/98

Remuneração cargo efetivo +
incorporações

SIM

EC 20/98 – requisitos até 31/12/03

Remuneração cargo efetivo

SIM

EC 41/03 – regras permanentes:
a partir de 01/01/04

Média das contribuições (ou menor
valor)

NÃO

EC 41/03 – artigo 2º
EC 41/03 –artigo 3º (direito adquirido
em16/12/98 ou 31/12/03)

Média (ou menor valor) + redução
de3,5% ou 5% por ano

NÃO

Remuneração cargo efetivo

SIM

EC 41/03 - artigo 6º

Remuneração cargo efetivo

SIM

EC 47/05 – artigo 3º

Remuneração cargo efetivo

SIM (inclusive para pensões)

EC 70/12:
aposentadoria por invalidez
Servidores que tenham ingressado no
serviço público até 31/12/03.

Remuneração do cargo efetivo

SIM
Igual critério às pensões
derivadas dos proventos
desses servidores.

OBRIGADA!

