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Regime Jurídico
dos Agentes Públicos
PONTO 1 DO EDITAL. NORMAS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES AOS
SERVIDORES PÚBLICOS.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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;

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: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)

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,
RESSALVADAS AS NOMEAÇÕES PARA CARGO
EM COMISSÃO DECLARADO EM LEI DE LIVRE
NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO;
III – o prazo de validade do concurso público
será de até 02 anos, prorrogável uma vez, por
igual período;
IV – durante o prazo improrrogável previsto
no edital de convocação, aquele aprovado em
concurso público de provas ou de provas e
títulos será convocado com prioridade sobre
novos concursados para assumir cargo ou
emprego, na carreira;
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;
VI – é garantido ao servidor público civil o
direito à livre associação sindical;
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VII – o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei específica;
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras
de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão;
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
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;

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: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

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,
percebidos 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 90,25% 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;
XII – os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público;
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XIV – os acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público não serão computados
nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores;
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;
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;

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: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

XVIII – a administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de
competência e jurisdição, precedência sobre os
demais setores administrativos, na forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei complementar, neste
último caso, definir as áreas de sua atuação;
XX – depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como
a participação de qualquer delas em empresa
privada;
XXI – ressalvados os casos especificados
na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
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XXII – as administrações tributárias da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
atividades essenciais ao funcionamento do
Estado, exercidas por servidores de carreiras
específicas, terão recursos prioritários para a
realização de suas atividades e atuarão de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de
cadastros e de informações fiscais, na forma da
lei ou convênio.
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 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.
I – as reclamações relativas à prestação dos
serviços públicos em geral, asseguradas a
manutenção de serviços de atendimento ao
usuário e a avaliação periódica, externa e interna,
da qualidade dos serviços;
II – o acesso dos usuários a registros
administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e
XXXIII;
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;

III – a disciplina da representação contra o
exercício negligente ou abusivo de cargo,
emprego ou função na administração pública.
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão:

••
••
••
••

a suspensão dos direitos políticos,
a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e
o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
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§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração
direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária
e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser
ampliada mediante contrato, a ser firmado
entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação
de metas de desempenho para o órgão
ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)

I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação
de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III – a remuneração do pessoal."

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 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, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em
lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do
caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito
Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais
e Distritais e dos Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

Limites do Art. 37 da CF/88:
••

Dica do Professor!!!

••
••

A administração pública direta e
indireta;
de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do DF e dos Municípios;
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade e eficiência!
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Art. 38. Ao servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional, no exercício
de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes
disposições: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

Dica do Professor!!!

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;
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;
V – para efeito de benefício previdenciário,
no caso de afastamento, os valores serão
determinados como se no exercício estivesse.

Limites do Art. 38 da CF/88:
•• Ao servidor público da administração
•• direta (órgãos)
•• autárquica e
•• fundacional,
•• no exercício de mandato eletivo
OBS: As empresas públicas e sociedades de
economia mistas não foram incluídas neste artigo
legal!!

Seção II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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.

§ 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.

§ 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.
12
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Muita atenção!

Dica do Professor!!!

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal [...]
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal
(não falou nos munícipios) manterão escolas de
governo [...]

§ 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.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de 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;

Dica do Professor!!!

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
preferencialmente aos domingos;

remunerado,

XVI – remuneração do serviço extraordinário
superior, no mínimo, em cinquenta por cento à
do normal;
XVII – gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal;

www.acasadoconcurseiro.com.br

13

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;

Dica do Professor!!!

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da
lei;
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e
segurança;
XXX – proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de admissão
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

§ 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.
§ 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.
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio
e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
§ 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.
§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos
termos do § 4º.
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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 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: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)
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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;
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II – compulsoriamente, aos 70 anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição;

§ 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: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)

III – voluntariamente, desde que cumprido
tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício
no serviço público e 05 anos no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, observadas as
seguintes condições:
a) 60 anos de idade e 35 de contribuição,
se homem, e 55 anos de idade e 30 de
contribuição, se mulher; = integral
OBS: §5º....(professor 55 anos de idade e 3o de
contribuição, se homem, e professora 50 anos
de idade e 25 de contribuição, se mulher) =
integral
b) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de
idade, se mulher, com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição.

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão
exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
§ 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. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 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: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

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.

§ 5º – Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 05 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
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LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional

Dica do Professor!!!

Art. 67. § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º
do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição
Federal, são consideradas funções de magistério
as exercidas por professores e especialistas
em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento
de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as
de coordenação e assessoramento pedagógico.

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
I – ao valor da totalidade dos proventos do
servidor (aposentado) falecido, até o limite
máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que
trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela
excedente a este limite, caso aposentado à
data do óbito; ou

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício
de pensão por morte, que será igual: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, II – ao valor da totalidade da remuneração
19.12.2003)
do servidor (ativo) no cargo efetivo em que
se deu o falecimento, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o art.
201, acrescido de 70% da parcela excedente a
este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente,
O VALOR REAL, conforme critérios estabelecidos em lei.

Dica do Professor!!!
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Fim da Paridade
O § 8º recebeu nova Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, colocando fim a
paridade entre ativos e inativos.
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§ 8º – Observado o disposto no art. 37, XI,
os proventos de aposentadoria e as pensões
serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e aos
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da
pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição
fictício.
§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive
quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras
atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante
resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na
forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
e de cargo eletivo.
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares
de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral
de previdência social.
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplicase o regime geral de previdência social.
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de
previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo,
poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime
de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201.
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de
iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos,
no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de
natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente
na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato
de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
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§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no §
3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo
regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido
para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
Portaria MF nº 19, de 10 de janeiro de 2014.

Dica do Professor!!!

Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos
demais valores constantes do Regulamento da
Previdência Social – RPS.
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2014, o saláriode-benefício e o salário-de-contribuição não
poderão ser inferiores a R$ 724,00 (setecentos
e vinte e quatro reais), nem superiores a R$
4.390,24 (quatro mil, trezentos e noventa reais e
vinte e quatro centavos).

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, 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 contidas no § 1º, II.
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os
servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime
em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos
de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição,
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
Regra do § 21.

Dica do Professor!!!

A partir de 1º de janeiro de 2014, o maior saláriode-benefício será de R$ 4.390,24.
Dobro: R$ 4.390,24 x 2: R$ 8.780,48

•• Isenção apenas para os portadores de
doença incapacitante.
Art. 41. São estáveis após 03 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
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I – em virtude de sentença judicial transitada em
julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe

§ 1º O servidor público estável só perderá o
seja assegurada ampla defesa;
cargo:

III – mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.

CARGO PÚBLICO

Dica do Professor!!!

•• pode ser de provimento efetivo
(adquire estabilidade aos 3 anos de
exercício)
•• Pode ser em comissão; (não tem
estabilidade)

§ 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.
§ 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.
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de
desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

PONTO 2 DO EDITAL: (Reorganizado na Ordem Correta). Formas de
Provimento e Vacância do Cargo Público.
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias,
inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.
Dica do Professor!!!

Está é uma lei federal e não se aplica a todas
as esferas administrativas, portanto, não
abrange os servidores dos Estados, Distrito
Federal e Municípios.
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Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura
organizacional que devem ser cometidas a um servidor.
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com
denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
Art. 4º É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.

CARGO PÚBLICO:

Dica do Professor!!!

•• criado por lei;
•• pode ser de provimento efetivo:
•• pode ser em comissão.

TÍTULO II

Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição
CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 5º São 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.
§ 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em
lei.
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso
público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de
que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas
oferecidas no concurso.
§ 3º As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão
prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as
normas e os procedimentos desta Lei.
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Art. 6º O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada
Poder.
Art. 7º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Art. 8º São formas de provimento de cargo público:
I – nomeação;
II – promoção;
III – (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
IV – (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
V – readaptação;
VI – reversão;
VII – aproveitamento;
VIII – reintegração;
IX – recondução.
São formas de provimento de cargo A investidura em cargo
público ocorrerá com a
público:
Dica do Professor!!!

I – nomeação;

posse.

II – promoção;
V – readaptação;
VI – reversão;
VII – aproveitamento;
VIII – reintegração;
IX – recondução.

Seção II
DA NOMEAÇÃO
Art. 9º A nomeação far-se-á:
I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira;
II – em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá
ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das
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atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um
deles durante o período da interinidade.
Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de
prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de
classificação e o prazo de sua validade.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na
carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de
carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos.
•• em caráter efetivo,
Dica do Professor!!!
NOMEAÇÃO

a) de cargo isolado de
provimento efetivo ou
b)
de
carreira
provimento efetivo

de

•• em comissão

Seção III
DO CONCURSO PÚBLICO
Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas,
conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a
inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu
custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois ) anos, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período.
§ 1º O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital,
que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior
com prazo de validade não expirado.

Seção IV
DA POSSE E DO EXERCÍCIO
Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, 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.
§ 1º A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento.
22
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NOMEAÇÃO → POSSE

•• (COM concurso) em
caráter efetivo
•• (SEM concurso) em
comissão

§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em
licença prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI,
VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o prazo será contado do término do
impedimento.

Dica do Professor!!!

Licenças e Afastamentos:
Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença:
I – por motivo de doença em pessoa da família;
III – para o serviço militar;
V – para capacitação;
Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no
art. 97, são considerados como de efetivo exercício os
afastamentos em virtude de:
I – férias;
IV – participação em programa de treinamento
regularmente instituído ou em programa de pósgraduação stricto sensu no País, conforme dispuser o
regulamento;
VI – júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VIII – licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade;
b) para tratamento da própria saúde, até o limite
de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do
tempo de serviço público prestado à União, em
cargo de provimento efetivo;
d) por motivo de acidente em serviço ou doença
profissional;
e) para capacitação, conforme dispuser o
regulamento;
f) por convocação para o serviço militar;
IX – deslocamento para a nova sede de que trata o art.
18;
X – participação em competição desportiva nacional
ou convocação para integrar representação desportiva
nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em
lei específica;
XI – afastamento para servir em organismo internacional
de que o Brasil participe ou com o qual coopere.

§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.

www.acasadoconcurseiro.com.br

23

§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem
seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
pública.
§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no
§ 1º deste artigo.
Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente
para o exercício do cargo.
Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de
confiança.
§ 1º É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.
§ 2º O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação
para função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo,
observado o disposto no art. 18.
POSSE
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•• 30 dias contados da
publicação do ato de
provimento;
•• admite-se
por
procuração específica;
Se não tomar posse:

EXERCÍCIO
•• cargo público ou
•• função de confiança;
•• 15 dias a contar da
posse;
•• ato personalíssimo;
Se não entrar em
exercício:

•• Será tornado sem
efeito o ato de •• servidor
será
provimento
exonerado do cargo
•• será tornado sem
efeito o ato de sua
designação
para
função de confiança
§ 3º À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o
servidor compete dar-lhe exercício.
§ 4º O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de
designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo
legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não
poderá exceder a 30 dias da publicação.
Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no
assentamento individual do servidor.
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os
elementos necessários ao seu assentamento individual.
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Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento
na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor.
Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido,
redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 10 e, no
máximo, 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho
das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a
nova sede.
§ 1º Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que
se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento.
§ 2º É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput.
Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes
aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados
os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente.
§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral
dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que
houver interesse da Administração.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito
a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) 36 meses, durante o qual a sua aptidão e
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:
(vide EMC nº 19)
I – assiduidade;
II – disciplina;
III – capacidade de iniciativa;
IV – produtividade;
V – responsabilidade.
§ 1º 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à
homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada
por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o
regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos
fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo.
§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido
ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.
§ 3º O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em
comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial,
cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de
níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.
§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os
afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para
www.acasadoconcurseiro.com.br
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participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na
Administração Pública Federal.
Licenças e Afastamentos permitidos durante o Estágio
Probatório:
Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença:
I – por motivo de doença em pessoa da família;
II – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
III – para o serviço militar;
IV – para atividade política;
Art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se
as seguintes disposições:
I – tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará
afastado do cargo;
II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
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III – investido no mandato de vereador:
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens
de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo
ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República,
Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do
Supremo Tribunal Federal.
§ 1º A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão
ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida
nova ausência.
§ 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não
será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse
particular antes de decorrido período igual ao do afastamento,
ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com
seu afastamento.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da
carreira diplomática.
§ 4º As hipóteses, condições e formas para a autorização de
que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração
do servidor, serão disciplinadas em regulamento.
Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo
internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere
dar-se-á com perda total da remuneração.

§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos
arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será
retomado a partir do término do impedimento.
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Suspensão do Estágio Probatório:
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família
Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo
de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos,
do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva
a suas expensas e conste do seu assentamento funcional,
mediante comprovação por perícia médica oficial.
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge
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Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado
para outro ponto do território nacional, para o exterior ou
para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e
Legislativo.
§ 1º A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.
Da Licença para Atividade Política
Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem remuneração,
durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção
partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do
registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior
Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo
internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere
dar-se-á com perda total da remuneração.

Seção V
DA ESTABILIDADE
Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo
adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) 03 anos de efetivo exercício. (prazo
3 anos - EC nº 19)
Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado
ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Seção VI
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 23. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Seção VII
DA READAPTAÇÃO
Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em
inspeção médica. (incapaz relativo)
§ 1º Se julgado incapaz (absoluta) para o serviço público, o readaptando será aposentado.
www.acasadoconcurseiro.com.br
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§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação
exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
Readaptação
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•• é a investidura do servidor em outro cargo
compatível com a limitação de sua capacidade
física ou mental.
No caso de inexistência de cargo vago:

•• o servidor exercerá suas atribuições como
excedente, até a ocorrência de vaga.

Seção VIII
DA REVERSÃO
Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:

I – por invalidez, quando junta médica
oficial declarar insubsistentes os motivos da
aposentadoria; ou

II – no interesse da administração, desde que:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
c) estável quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos 05 anos
anteriores à solicitação;
e) haja cargo vago.

§ 1º A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
§ 2º O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da
aposentadoria.
§ 3º No caso do inciso I (por invalidez), encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá
suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
§ 4º O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em
substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer,
inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.
§ 5º O servidor de que trata o inciso II (no interesse da administração) somente terá os
proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 05 anos no cargo.
§ 6º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 26. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade.
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Modalidade de Reversão:
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•• por invalidez; (poderá ficar como
excedente)
•• por interessa da administração (pressupõe
cargo vago);
•• Não poderá reverter o aposentado que já
tiver completado 70 (setenta) anos de idade.

Seção IX
DA REINTEGRAÇÃO
Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado,
ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
§ 1º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o
disposto nos arts. 30 e 31.
§ 2º 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.
Reintegração:
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•• retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado;
•• por declaração de invalidade de sua demissão;
•• como direito a todas as vantagens;
•• 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,
•• posto em disponibilidade.

Seção X
DA RECONDUÇÃO
Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá
de:
I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II – reintegração do anterior ocupante.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em
outro, observado o disposto no art. 30.
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Recondução:
É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado e decorrerá de:

•• inabilitação em estágio probatório relativo a
outro cargo;
•• reintegração do anterior ocupante.
OBS: Encontrando-se provido o cargo de origem, o
servidor será aproveitado em outro. (não fica em
disponibilidade)

Seção XI
DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO
Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento
obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
Art. 31. O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de
servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3o do art. 37, o servidor posto em disponibilidade
poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou
entidade.
Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não
entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.
Disponibilidade x Aproveitamento
O retorno à atividade de servidor em disponibilidade
far-se-á mediante aproveitamento;
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CAPÍTULO II
DA VACÂNCIA
Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de:
I – exoneração;
II – demissão;
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III – promoção;
IV – (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
V – (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
VI – readaptação;
VII – aposentadoria;
VIII – posse em outro cargo inacumulável;
IX – falecimento.
Art. 8º São formas de
provimento de cargo público:
I – nomeação;
II – promoção;
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V – readaptação;
VI – reversão;
VII – aproveitamento;
VIII – reintegração;
IX – recondução.

Art. 33. A vacância
do cargo público
decorrerá de:
I – exoneração;
II – demissão;
III – promoção;
VI – readaptação;
VII – aposentadoria;
VIII – posse em outro
cargo inacumulável;
IX – falecimento.

Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:
I – quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II – quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.
Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á:
I – a juízo da autoridade competente;
II – a pedido do próprio servidor.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
A exoneração de cargo efetivo
dar-se-á:
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•• a pedido do servidor, ou
•• de ofício quando:
I – quando não satisfeitas
as condições do estágio
probatório;
II – quando, tendo tomado
posse, o servidor não entrar
em exercício no prazo
estabelecido.

A exoneração de cargo em
comissão e a dispensa de
função de confiança darse-á:
•• a pedido do próprio
servidor.
• a juízo da autoridade
competente;
(livre
nomeação
e
livre
exoneração)
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PONTO 3 DO EDITAL: Direitos, Deveres e Proibições do Servidor Público e Seu
Regime Disciplinar.
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
TÍTULO III

Dos Direitos e Vantagens

CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em
lei.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 11.784, de 2008)
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.
§ 1º A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma
prevista no art. 62. (Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de
direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial
é devida retribuição pelo seu exercício.)
§ 2º O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação
receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 93.
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Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício
em outro órgão ou entidade dos Poderes da União,
dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios,
nas seguintes hipóteses:
I – para exercício de cargo em comissão ou função de
confiança;
§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para
órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do
órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o
cedente nos demais casos.

§ 3º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é
irredutível.
§ 4º É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas
do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter
individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
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§ 5º Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo.
Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância
superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no
âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
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Art. 37, XI, da CF/88 – 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,
percebidos 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 90,25% 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;

Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VII
do art. 61.
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Art. 61. Além do vencimento
e das vantagens previstas
nesta Lei, serão deferidos
aos servidores as seguintes
retribuições, gratificações e
adicionais:
II – gratificação natalina;
III – (Revogado)
IV – adicional pelo exercício
de atividades insalubres,
perigosas ou penosas;
V – adicional pela prestação
de serviço extraordinário;
VI – adicional noturno;
VII – adicional de férias;

Art. 37, § 11 da CF/88.
Não serão computadas,
para efeito dos limites
remuneratórios de que
trata o inciso XI do caput
deste artigo, as parcelas
de caráter indenizatório
previstas em lei
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Art. 43. (Revogado pela Lei nº 9.624, de 2.4.98)
Art. 44. O servidor perderá:
I – a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;
II – a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas,
ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de
compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela
chefia imediata.
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão
ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo
exercício.
Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a
remuneração ou provento.
Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na
forma definida em regulamento.
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão
previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no
prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
§ 1º O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração,
provento ou pensão.
§ 2º Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da
folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela.
§ 3º Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a
tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados
até a data da reposição.
Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito.
Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida
ativa.
Art. 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou
penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

TÍTULO IV

Do Regime Disciplinar
CAPÍTULO I
DOS DEVERES
Art. 116. São deveres do servidor:
34
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I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II – ser leal às instituições a que servir;
III – observar as normas legais e regulamentares;
IV – cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V – atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por
sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações
de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
VI – levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de
outra autoridade competente para apuração;
VII – zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VIII – guardar sigilo sobre assunto da repartição;
IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X – ser assíduo e pontual ao serviço;
XI – tratar com urbanidade as pessoas;
XII – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica
e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao
representando ampla defesa.

CAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES
Art. 117. Ao servidor é proibido:
I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
II – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da
repartição;
III – recusar fé a documentos públicos;
IV – opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de
serviço;
V – promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
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VI – 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;
VII – coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou
sindical, ou a partido político;
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro
ou parente até o segundo grau civil;
IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade
da função pública;
X – participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não
personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
XI – 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;
XII – receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;
XIII – aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
XIV – praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV – proceder de forma desidiosa;
XVI – utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
XVII – cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações
de emergência e transitórias;
XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou
função e com o horário de trabalho;
XIX – recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.
Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos
seguintes casos:
I – 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
II – gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei,
observada a legislação sobre conflito de interesses.

CAPÍTULO III
DA ACUMULAÇÃO
Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos.
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§ 1º A proibição de acumular estende-se a 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.
§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da
compatibilidade de horários.
§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego
público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas
remunerações forem acumuláveis na atividade.
Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no
parágrafo único do art. 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação
em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista,
suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União,
direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito,
dispuser legislação específica.
Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos,
quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos
efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um
deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições.
Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
§ 1º A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na
forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via
judicial.
§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública,
em ação regressiva.
§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até
o limite do valor da herança recebida.
Art. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor,
nessa qualidade.
Art. 124. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no
desempenho do cargo ou função.
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Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes
entre si.
Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente
por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a
outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes
ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo,
emprego ou função pública.

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
Art. 127. São penalidades disciplinares:
I – advertência;
II – suspensão;
III – demissão;
IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V – destituição de cargo em comissão;
VI – destituição de função comissionada.
Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a
causa da sanção disciplinar.
Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do
art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação
ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.
Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência
e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de
demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.
§ 1º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente,
recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente,
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.
§ 2º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser
convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
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Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o
decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver,
nesse período, praticado nova infração disciplinar.
Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.
Cancelamento das punições:

Dica do Professor!!!

Advertência = 03 anos
Suspensão = 05 anos.
OBS: O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos
retroativos.

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I – crime contra a administração pública;
II – abandono de cargo;
III – inassiduidade habitual;
IV – improbidade administrativa;
V – incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
VI – insubordinação grave em serviço;
VII – ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de
outrem;
VIII – aplicação irregular de dinheiros públicos;
IX – revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
XI – corrupção;
XII – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
XIII – transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia
imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência
e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização
imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 02
servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão
objeto da apuração;
II – instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
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III – julgamento.
§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor,
e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de
acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de
trabalho e do correspondente regime jurídico.
§ 2º A comissão lavrará, até 03 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de
indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata,
para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo
na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.
§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à
responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo
à autoridade instauradora, para julgamento.
§ 4º No prazo de 05 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora
proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3o do art. 167.
§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé,
hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão,
destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos
ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades
de vinculação serão comunicados.
§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário
não excederá 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem.
§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que
lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei.
Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na
atividade, falta punível com a demissão.
Art. 135. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será
aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.
Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos
termos do art. 35 será convertida em destituição de cargo em comissão.
Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do
art. 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação
penal cabível.
Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 117, incisos
IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo
de 5 (cinco) anos.
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Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido
ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.
Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30
dias consecutivos.
Art. 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60
dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses.
Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o
procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que:
I – a indicação da materialidade dar-se-á:
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional
do servidor ao serviço superior a trinta dias;
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa
justificada, por período igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período
de doze meses;
II – após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à
inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos,
indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre
a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à
autoridade instauradora para julgamento.
Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas:
I – pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos
Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e
cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder,
órgão, ou entidade;
II – pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas
mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) dias;
III – pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou
regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias;
IV – pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em
comissão.
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:
I – em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria
ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II – em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
III – em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
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§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares
capituladas também como crime.
§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição,
até a decisão final proferida por autoridade competente.
§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que
cessar a interrupção.

PONTO 4 DO EDITAL: Seguridade Social do Servidor.
TÍTULO VI

Da Seguridade Social do Servidor
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família.
§ 1º O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante de
cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional não terá
direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde.
§ 2º O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive
para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com
o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá
suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público
enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do
mencionado regime de previdência.
§ 3º Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção
da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o
recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores
em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas
atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais.
§ 4º O recolhimento de que trata o § 3o deve ser efetuado até o 2º dia útil após a data do
pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de
cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento.
Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o
servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes
finalidades:
I – garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em
serviço, inatividade, falecimento e reclusão;
II – proteção à maternidade, à adoção e à paternidade;
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III – assistência à saúde.
Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em
regulamento, observadas as disposições desta Lei.
Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:
I – quanto ao servidor:
a)
b)
c)
d)
e)

II – quanto ao dependente:

aposentadoria;
auxílio-natalidade;
salário-família;
licença para tratamento de saúde;
licença à gestante, à adotante e licençapaternidade;
f) licença por acidente em serviço;
g) assistência à saúde;
h) garantia de condições individuais e
ambientais de trabalho satisfatórias;

a) pensão vitalícia e temporária;
b) auxílio-funeral;
c)

auxílio-reclusão;

d) assistência à saúde.

§ 1º As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos
quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 e 224.
§ 2º O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé, implicará
devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível.

CAPÍTULO II
DOS BENEFÍCIOS
Seção I
DA APOSENTADORIA
Art. 186. O servidor será aposentado: (Vide art. 40 da Constituição)
I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e
proporcionais nos demais casos;
II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço;
III – voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos
integrais;
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e 25 (vinte e
cinco) se professora, com proventos integrais;
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos
proporcionais a esse tempo;
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d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.
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CF/88 – 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. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 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: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
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;
II – compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
III – voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço
público e 05 anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e
55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher;
b) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade,
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste
artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira
posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
-AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.
§ 2º Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas
hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que trata o inciso III, "a" e "c", observará o
disposto em lei específica.
Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício
em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos
termos, condições e limites fixados em regulamento.
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§ 3º Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a
invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou
a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24.
Art. 187. A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir
do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.
Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do
respectivo ato.
§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por
período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.
§ 2º Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser
readaptado, o servidor será aposentado.
§ 3º O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da
aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.
§ 4º Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, serão consideradas apenas as licenças
motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas.
§ 5º A critério da Administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado
por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que
ensejaram o afastamento ou a aposentadoria.
Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no § 3º do art.
41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade.
Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se acometido
de qualquer das moléstias especificadas no § 1º do art. 186 desta Lei e, por esse motivo, for
considerado inválido por junta médica oficial passará a perceber provento integral, calculado com
base no fundamento legal de concessão da aposentadoria.
Art. 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 (um terço)
da remuneração da atividade.
Art. 192. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 193. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o dia 20 do mês de dezembro,
em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido.
Art. 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas, durante a
Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida
aposentadoria com provento integral, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo.
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Seção II
DO AUXÍLIO-NATALIDADE
Art. 196. O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia
equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto.
§ 1º Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% (cinquenta por cento), por
nascituro.
§ 2º O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não
for servidora.

Seção III
DO SALÁRIO-FAMÍLIA
Art. 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico.
Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do saláriofamília:
I – o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de
idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;
II – o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e
às expensas do servidor, ou do inativo;
III – a mãe e o pai sem economia própria.
Art. 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família
perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da
aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo.
Art. 199. Quando o pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família
será pago a um deles; quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos
dependentes.
Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os
representantes legais dos incapazes.
Art. 200. O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer
contribuição,inclusive para a Previdência Social.
Art. 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do
pagamento do salário-família.

Seção IV
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
Art. 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com
base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.
Art. 203. A licença de que trata o art. 202 desta Lei será concedida com base em perícia oficial.
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§ 1º Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no
estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.
§ 2º Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em
caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do
art. 230, será aceito atestado passado por médico particular.
§ 3º No caso do § 2o deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado
pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade.
§ 4º A licença que exceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias no período de 12 (doze) meses
a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por junta médica
oficial.
§ 5º A perícia oficial para concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos
demais casos de perícia oficial previstos nesta Lei, será efetuada por cirurgiões-dentistas, nas
hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia.
Art. 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 (quinze) dias, dentro de 1 (um) ano,
poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento.
Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença,
salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou
qualquer das doenças especificadas no art. 186, § 1º.
Art. 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido a
inspeção médica.
Art. 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições
definidos em regulamento.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e
fundacionais poderão: (Incluído pela Medida provisória nº 632, de 2013)
I – prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra
vinculado o servidor; (Incluído pela Medida provisória nº 632, de 2013)
II – celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da
administração direta, suas autarquias e fundações;(Incluído pela Medida provisória nº 632, de
2013)
III – celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na
modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador,
na forma do art. 230; ou (Incluído pela Medida provisória nº 632, de 2013)
IV – prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o
disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes. (Incluído pela
Medida provisória nº 632, de 2013)

Seção V
DA LICENÇA À GESTANTE, À ADOTANTE E DA LICENÇA-PATERNIDADE
Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
sem prejuízo da remuneração.
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§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por
prescrição médica.
§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.
§ 3º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a
exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.
§ 4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de
repouso remunerado.
Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 5
(cinco) dias consecutivos.
Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a servidora lactante terá
direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois
períodos de meia hora.
Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade,
serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.
Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) ano de
idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias.

Seção VI
DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO
Art. 211. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.
Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se
relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.
Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano:
I – decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;
II – sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.
Art. 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser
tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos.
Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de
exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em
instituição pública.
Art. 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável quando as
circunstâncias o exigirem.

Seção VII
DA PENSÃO
Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor
correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o
limite estabelecido no art. 42.
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Art. 216. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias.
§ 1º A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem
ou revertem com a morte de seus beneficiários.
§ 2º A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por
motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário.
Art. 217. São beneficiários das pensões:
I – vitalícia:

II – temporária:

a) o cônjuge;
b) a
pessoa
desquitada,
separada
judicialmente ou divorciada, com percepção
de pensão alimentícia;
c) o companheiro ou companheira designado
que comprove união estável como entidade
familiar;
d) a mãe e o pai que comprovem dependência
econômica do servidor;
e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta)
anos e a pessoa portadora de deficiência,
que vivam sob a dependência econômica
do servidor;

a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um)
anos de idade, ou, se inválidos, enquanto
durar a invalidez;
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e
um) anos de idade;
c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o
inválido, enquanto durar a invalidez, que
comprovem dependência econômica do
servidor;
d) a pessoa designada que viva na dependência
econômica do servidor, até 21 (vinte e um)
anos, ou, se inválida, enquanto durar a
invalidez.

§ 1º A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas a e c do inciso I
deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas d e e.
§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas a e b do
inciso II deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas c e d.
Art. 218. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem
beneficiários da pensão temporária.
§ 1º Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em
partes iguais entre os beneficiários habilitados.
§ 2º Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular
ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os
titulares da pensão temporária.
§ 3º Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da pensão será
rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem.
Art. 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as
prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que
implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data
em que for oferecida.
Art. 220. Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso de que
tenha resultado a morte do servidor.
www.acasadoconcurseiro.com.br
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Art. 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes
casos:
I – declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;
II – desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado
como em serviço;
III – desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança.
Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme
o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do
servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado.
Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário:
I – o seu falecimento;
II – a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;
III – a cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;
IV – a maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21 (vinte e um) anos de idade;
V – a acumulação de pensão na forma do art. 225;
VI – a renúncia expressa.
Parágrafo único. A critério da Administração, o beneficiário de pensão temporária motivada
por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que
ensejaram a concessão do benefício.
Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá:
I – da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão
temporária, se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia;
II – da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da
pensão vitalícia.
Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção
dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art.
189.
Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de duas pensões.

Seção VIII
DO AUXÍLIO-FUNERAL
Art. 226. O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em
valor equivalente a um mês da remuneração ou provento.
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§ 1º No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de
maior remuneração.
§ 2º (VETADO).
§ 3º O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de procedimento
sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral.
Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no
artigo anterior.
Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no
exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou
fundação pública.

Seção IX
DO AUXÍLIO-RECLUSÃO
Art. 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores:
I – 2/3 da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva,
determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão;
II – 1/2 da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença
definitiva, a pena que não determine a perda de cargo.
§ 1º Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à integralização da
remuneração, desde que absolvido.
§ 2º O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor
for posto em liberdade, ainda que condicional.

CAPÍTULO III
DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende
assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o
implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema
Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou
mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do
valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos
ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.
§ 1º Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica,
na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade
celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público
de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS.
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§ 2º Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo
anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa
jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e
especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não
estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão.
§ 3º Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas
e fundacionais autorizadas a:
I – celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para
os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus
respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas
por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro
de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os
convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação
específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência desta Lei, normas essas também aplicáveis aos
convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006;
II – contratar, mediante licitação, na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras
de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento
do órgão regulador;
III – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)
§ 4º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)
§ 5º O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista
civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde.

PONTO 5 DO EDITAL: Lei nº 8.429/1992: Disposições Gerais, Atos de
Improbidade Administrativa.
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer AGENTE PÚBLICO, servidor ou não, contra
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de
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entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade
praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal
ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual,
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição
dos cofres públicos.

Dica do Professor!!!

Entidades ou Bens protegidos pela Lei:
•• administração direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de Território,
•• Empresa incorporada ao patrimônio público ou de
•• Entidade para cuja criação ou custeio o erário
haja concorrido ou concorra com mais de 50% do
patrimônio ou da receita anual
•• contra o patrimônio de entidade que receba
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou
creditício, de órgão público,
•• bem como daquelas para cuja criação ou custeio
o erário haja concorrido ou concorra com menos
de 50% do patrimônio ou da receita anual,
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial
à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos
cofres públicos.

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo
anterior.

Dica do Professor!!!

Conceito de Agente Público:
•• todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração,
•• por eleição, nomeação, designação, contratação
ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo,
•• mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionada no art. 1º

Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo
agente público (terceiro particular), induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou
dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
Dica do Professor!!!

Aplicação desta lei para quem não é agente público:
•• desde que o terceiro induza ou concorra para a
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie
sob qualquer forma direta ou indireta.
•• chamada de participação ou autoria.
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Art. 4º Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos
assuntos que lhe são afetos.
Dica do Professor!!!

Cade o princípio da eficiência?
••

esta lei é de 1992 e o princípio da eficiência foi
introduzido somente em 1998 com a EC nº 19 na
CF/88.

Art. 5º Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente
ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Art. 6º No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os
bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público OU ensejar
enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar
ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do
enriquecimento ilícito.
Art. 8º O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente
está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.

CAPÍTULO II
DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
QUADRO SISTEMÁTICO SOBRE OS ATOS DE IMPROBIDADE
Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste
artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do
dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento
ilícito.
Art. 6º No caso de enriquecimento
ilícito, perderá o agente público
ou terceiro beneficiário os bens
ou valores acrescidos ao seu
patrimônio.
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Art. 5º Ocorrendo lesão ao
patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do
agente ou de terceiro, dar-se-á o
integral ressarcimento do dano.
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Seção I
Dos Atos de Improbidade
Administrativa que
Importam Enriquecimento
Ilícito
Art. 9º Constitui ato de
improbidade
administrativa
importando
enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego
ou atividade nas entidades
mencionadas no art. 1º desta
lei, e notadamente:
I – receber, para si ou para
outrem, dinheiro, bem móvel
ou imóvel, ou qualquer outra
vantagem econômica, direta ou
indireta, a título de comissão,
percentagem,
gratificação
ou presente de quem tenha
interesse, direto ou indireto,
que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do
agente público;
II – perceber vantagem
econômica, direta ou indireta,
para facilitar a aquisição,
permuta ou locação de
bem móvel ou imóvel, ou a
contratação de serviços pelas
entidades referidas no art. 1°
por preço superior ao valor de
mercado;
III – perceber vantagem
econômica, direta ou indireta,
para facilitar a alienação,
permuta ou locação de bem
público ou o fornecimento
de serviço por ente estatal
por preço inferior ao valor de
mercado;

Seção II
Dos Atos de Improbidade
Administrativa que Causam
Prejuízo ao Erário

Art. 10. Constitui ato de
improbidade
administrativa
que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que enseje
perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta lei, e
notadamente:
I – facilitar ou concorrer
por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio
particular, de pessoa física
ou jurídica, de bens, rendas,
verbas ou valores integrantes
do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art.
1º desta lei;
II – permitir ou concorrer para
que pessoa física ou jurídica
privada utilize bens, rendas,
verbas ou valores integrantes
do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art.
1º desta lei, sem a observância
das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à
espécie;
III – doar à pessoa física ou
jurídica bem como ao ente
despersonalizado, ainda que de
fins educativos ou assistências,
bens, rendas, verbas ou valores
do patrimônio de qualquer das
entidades mencionadas no art.
1º desta lei, sem observância
das formalidades legais e
regulamentares aplicáveis à
espécie;
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Seção III
Dos Atos de Improbidade
Administrativa que
Atentam Contra os
Princípios da Administração
Pública
Art. 11. Constitui ato de
improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da
administração pública qualquer
ação ou omissão que viole
os deveres de honestidade,
imparcialidade,
legalidade,
e lealdade às instituições, e
notadamente:
I – praticar ato visando fim
proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto, na
regra de competência;
II – retardar ou deixar de
praticar, indevidamente, ato de
ofício;
III – revelar fato ou circunstância
de que tem ciência em razão
das atribuições e que deva
permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos
oficiais;
V – frustrar a licitude de
concurso público;
VI – deixar de prestar contas
quando esteja obrigado a fazêlo;
VII – revelar ou permitir que
chegue ao conhecimento de
terceiro, antes da respectiva
divulgação oficial, teor de
medida política ou econômica
capaz de afetar o preço de
mercadoria, bem ou serviço.
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IV – utilizar, em obra ou
serviço particular, veículos,
máquinas,
equipamentos
ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou
à disposição de qualquer das
entidades mencionadas no
art. 1º desta lei, bem como
o trabalho de servidores
públicos,
empregados
ou
terceiros contratados por essas
entidades;
V
–
receber
vantagem
econômica
de
qualquer
natureza, direta ou indireta,
para tolerar a exploração ou
a prática de jogos de azar, de
lenocínio, de narcotráfico, de
contrabando, de usura ou de
qualquer outra atividade ilícita,
ou aceitar promessa de tal
vantagem;
VI – receber vantagem
econômica
de
qualquer
natureza, direta ou indireta,
para fazer declaração falsa sobre
medição ou avaliação em obras
públicas ou qualquer outro
serviço, ou sobre quantidade,
peso, medida, qualidade ou
característica de mercadorias
ou bens fornecidos a qualquer
das entidades mencionadas no
art. 1º desta lei;
VII – adquirir, para si ou
para outrem, no exercício de
mandato, cargo, emprego
ou função pública, bens de
qualquer natureza cujo valor
seja desproporcional à evolução
do patrimônio ou à renda do
agente público;

IV – permitir ou facilitar
a alienação, permuta ou
locação de bem integrante do
patrimônio de qualquer das
entidades referidas no art. 1º
desta lei, ou ainda a prestação
de serviço por parte delas, por
preço inferior ao de mercado;
V – permitir ou facilitar a
aquisição, permuta ou locação
de bem ou serviço por preço
superior ao de mercado;
VI – realizar operação financeira
sem observância das normas
legais e regulamentares ou
aceitar garantia insuficiente ou
inidônea;
VII – conceder benefício
administrativo ou fiscal sem a
observância das formalidades
legais
ou
regulamentares
aplicáveis à espécie;
VIII – frustrar a licitude de
processo licitatório ou dispensálo indevidamente;
IX – ordenar ou permitir
a realização de despesas
não autorizadas em lei ou
regulamento;
X – agir negligentemente na
arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz
respeito à conservação do
patrimônio público;
XI – liberar verba pública
sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir
de qualquer forma para a sua
aplicação irregular;
XII – permitir, facilitar ou
concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente;

VIII – aceitar emprego, comissão
ou exercer atividade de
consultoria ou assessoramento
para pessoa física ou jurídica
que tenha interesse suscetível
de ser atingido ou amparado
por ação ou omissão decorrente
das atribuições do agente
público, durante a atividade;

XIII – permitir que se
utilize, em obra ou serviço
particular, veículos, máquinas,
equipamentos ou material
de qualquer natureza, de
propriedade ou à disposição
de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° desta
lei, bem como o trabalho de
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IX – perceber vantagem
econômica para intermediar a
liberação ou aplicação de verba
pública de qualquer natureza;
X – receber vantagem econômica
de qualquer natureza, direta
ou indiretamente, para omitir
ato de ofício, providência
ou declaração a que esteja
obrigado;
XI – incorporar, por qualquer
forma, ao seu patrimônio
bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1° desta
lei;
XII – usar, em proveito próprio,
bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1° desta
lei.

XIV – celebrar contrato ou
outro instrumento que tenha
por objeto a prestação de
serviços públicos por meio da
gestão associada sem observar
as formalidades previstas na lei;
XV – celebrar contrato de
rateio de consórcio público
sem suficiente e prévia dotação
orçamentária, ou sem observar
as formalidades previstas na lei.

PENAS Art. 12.
I – na hipótese do art. 9

II – na hipótese do art. 10

III – na hipótese do art. 11

••

ressarcimento integral do
dano, quando houver,

••

ressarcimento integral do
dano,

••

ressarcimento integral do
dano, se houver,

••

perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao
patrimônio,

••

perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, se concorrer
esta circunstância,

••

perda da função pública,

••

perda da função pública,

••

perda da função pública,

••

suspensão dos direitos
políticos de 8 a 10 anos,

••

suspensão dos direitos
políticos de 5 a 8 anos,

••

suspensão dos direitos
políticos de 3 a 5 anos,

••

pagamento de multa civil
de até 03 vezes o valor do
acréscimo patrimonial e

••

pagamento de multa civil
de até 02 vezes o valor do
dano e

••

pagamento de multa civil
de até 100 vezes o valor
da remuneração percebida
pelo agente e

••

proibição de contratar com
o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda
que por intermédio de
pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo
prazo de 10 anos;

••

proibição de contratar com
o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda
que por intermédio de
pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo
prazo de 05 anos;

••

proibição de contratar com
o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda
que por intermédio de
pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo
prazo de três anos.
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CAPÍTULO III
DAS PENAS
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I – na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes
o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do
dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

CAPÍTULO IV
DA DECLARAÇÃO DE BENS
Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de
pessoal competente.
§ 1º A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e
qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e,
quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos
filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público
deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do
prazo determinado, ou que a prestar falsa.
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§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada
à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e
proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência
contida no caput e no § 2° deste artigo .

CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO PROCESSO JUDICIAL
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que
seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação
do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que
tenha conhecimento.
§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se
esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a
representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.
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Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta
lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de
autoridade administrativa ou mediante representação
formulada de acordo com o disposto no art. 14,
poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou
procedimento administrativo.

§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração
dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos
arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (trata do Processo Disciplinar) e, em
se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou
Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de
improbidade.
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a
requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério
Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do
sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público.
§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do
Código de Processo Civil. (forma de Medida Cautelar)
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Do Sequestro
Art. 822. O juiz, a requerimento da parte, pode
decretar o sequestro:
I – de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando
Ihes for disputada a propriedade ou a posse, havendo
fundado receio de rixas ou danificações;
II – dos frutos e rendimentos do imóvel reivindicando,
se o réu, depois de condenado por sentença ainda
sujeita a recurso, os dissipar;
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III – dos bens do casal, nas ações de separação judicial
e de anulação de casamento, se o cônjuge os estiver
dilapidando;
IV – nos demais casos expressos em lei.
Art. 823. Aplica-se ao sequestro, no que couber, o que
este Código estatui acerca do arresto.
Art. 824. Incumbe ao juiz nomear o depositário dos
bens sequestrados. A escolha poderá, todavia, recair:
I – em pessoa indicada, de comum acordo, pelas
partes;
II – em uma das partes, desde que ofereça maiores
garantias e preste caução idônea.
Art. 825. A entrega dos bens ao depositário far-se-á
logo depois que este assinar o compromisso.
Parágrafo único. Se houver resistência, o depositário
solicitará ao juiz a requisição de força policial.

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas
bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos
tratados internacionais.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela
pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar.
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Medida Cautelar no Código de Processo Civil
Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da efetivação da medida
cautelar, quando esta for concedida em procedimento
preparatório.

§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação (TAC) nas ações de que trata o caput.
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação
do ressarcimento do patrimônio público.
§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que
couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965.
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LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965.
Regula a ação popular.
Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas
ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra
as autoridades, funcionários ou administradores
que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou
praticado o ato impugnado, ou que, por omissas,
tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os
beneficiários diretos do mesmo.
§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito
privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá
abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar
ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao
interesse público, a juízo do respectivo representante
legal ou dirigente.

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente,
como fiscal da lei, sob pena de nulidade.
§ 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes
da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade
de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as
disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.
Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual
Art. 16. Responde por perdas e danos aquele que
pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente.
Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso
de lei ou fato incontroverso;
II – alterar a verdade dos fatos;
III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
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IV – opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V – proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo;
Vl – provocar incidentes manifestamente infundados.
VII – interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.
Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento,
condenará o litigante de má-fé a pagar multa não
excedente a um por cento sobre o valor da causa e
a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta
sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as
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despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem dois ou mais os litigantes de máfé, o juiz condenará cada um na proporção do seu
respectivo interesse na causa, ou solidariamente
aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º O valor da indenização será desde logo fixado pelo
juiz, em quantia não superior a 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento.

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do
requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos
e justificações, dentro do prazo de 15 dias.
§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará
a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita.
§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento (A.I.).
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz
extinguirá o processo sem julgamento do mérito.
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o
disposto no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.
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Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da
República, os senadores e deputados federais, os
ministros de Estado, os governadores de Estados e
Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do
Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às
Assembléias Legislativas Estaduais, os membros do
Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais
de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal,
bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos
em local, dia e hora previamente ajustados entre eles
e o juiz.
§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente da República,
os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão
optar pela prestação de depoimento por escrito,
caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e
deferidas pelo juiz, Ihes serão transmitidas por ofício.

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda
dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o
caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES PENAIS
Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado
pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito
em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o
afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:
I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;
II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou
Conselho de Contas.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento
de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no
art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.

CAPÍTULO VII
DA PRESCRIÇÃO
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I – até 05 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão (CC) ou de
função de confiança (FC);
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis
com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
Lei nº 8.112/1990.
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:
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I – em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis
com demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II – em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
III – em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em
que o fato se tornou conhecido.
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PONTO 6 DO EDITAL: Decreto nº 7.203/2010.
DECRETO Nº 7.203, DE 4 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração
pública federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1º A vedação do nepotismo no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública
federal direta e indireta observará o disposto neste Decreto.
Art. 2º Para os fins deste Decreto considera-se:
I – órgão:
a) a Presidência da República, compreendendo a Vice-Presidência, a Casa Civil, o Gabinete
Pessoal e a Assessoria Especial;
b) os órgãos da Presidência da República comandados por Ministro de Estado ou autoridade
equiparada; e
c) os Ministérios;
II – entidade: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista; e
III – familiar: o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau.
Parágrafo único. Para fins das vedações previstas neste Decreto, serão consideradas como
incluídas no âmbito de cada órgão as autarquias e fundações a ele vinculadas.
Art. 3º No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são vedadas as nomeações, contratações
ou designações de familiar de Ministro de Estado, familiar da máxima autoridade administrativa
correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de
direção, chefia ou assessoramento, para:
I – cargo em comissão ou função de confiança;
II – atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, salvo quando a
contratação tiver sido precedida de regular processo seletivo; e
III – estágio, salvo se a contratação for precedida de processo seletivo que assegure o princípio
da isonomia entre os concorrentes.
§ 1º Aplicam-se as vedações deste Decreto também quando existirem circunstâncias
caracterizadoras de ajuste para burlar as restrições ao nepotismo, especialmente mediante
nomeações ou designações recíprocas, envolvendo órgão ou entidade da administração
pública federal.
§ 2º As vedações deste artigo estendem-se aos familiares do Presidente e do Vice-Presidente
da República e, nesta hipótese, abrangem todo o Poder Executivo Federal.
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§ 3º É vedada também a contratação direta, sem licitação, por órgão ou entidade da
administração pública federal de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com
poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue
na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente
superior no âmbito de cada órgão e de cada entidade.
Art. 4º Não se incluem nas vedações deste Decreto as nomeações, designações ou contratações:
I – de servidores federais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como de empregados
federais permanentes, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de
escolaridade do cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja
afeta e a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, além
da qualificação profissional do servidor ou empregado;
II – de pessoa, ainda que sem vinculação funcional com a administração pública, para a
ocupação de cargo em comissão de nível hierárquico mais alto que o do agente público referido
no art. 3º;
III – realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado,
designado ou contratado, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do
nepotismo; ou
IV – de pessoa já em exercício no mesmo órgão ou entidade antes do início do vínculo familiar
com o agente público, para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo
que o anteriormente ocupado.
Parágrafo único. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo
em comissão ou função de confiança sob subordinação direta do agente público.
Art. 5º Cabe aos titulares dos órgãos e entidades da administração pública federal exonerar ou
dispensar agente público em situação de nepotismo, de que tenham conhecimento, ou requerer
igual providência à autoridade encarregada de nomear, designar ou contratar, sob pena de
responsabilidade.
Parágrafo único. Cabe à Controladoria-Geral da União notificar os casos de nepotismo de
que tomar conhecimento às autoridades competentes, sem prejuízo da responsabilidade
permanente delas de zelar pelo cumprimento deste Decreto, assim como de apurar situações
irregulares, de que tenham conhecimento, nos órgãos e entidades correspondentes.
Art. 6º Serão objeto de apuração específica os casos em que haja indícios de influência dos agentes
públicos referidos no art. 3º:
I – na nomeação, designação ou contratação de familiares em hipóteses não previstas neste
Decreto;
II – na contratação de familiares por empresa prestadora de serviço terceirizado ou entidade
que desenvolva projeto no âmbito de órgão ou entidade da administração pública federal.
Art. 7º Os editais de licitação para a contratação de empresa prestadora de serviço terceirizado,
assim como os convênios e instrumentos equivalentes para contratação de entidade que desenvolva
projeto no âmbito de órgão ou entidade da administração pública federal, deverão estabelecer
vedação de que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade em que este
exerça cargo em comissão ou função de confiança.
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Art. 8º Os casos omissos ou que suscitem dúvidas serão disciplinados e dirimidos pela ControladoriaGeral da União (CGU).
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
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Questões

Servidores na Constituição Federal
1. Prova: ESAF – 2012 – MF – Assistente
Técnico Administrativo
Marque a opção correta.
a) Os cargos, empregos e funções públicas
são acessíveis somente aos brasileiros.
b) O prazo de validade do concurso
público é de dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período.
c) As hipóteses de contratação por tempo
determinado devem ser estabelecidas
em decreto do Presidente da República
para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público.
d) O servidor público da administração
direta autárquica e fundacional, no
exercício do mandato de Vereador,
havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.
e) A proibição de acumulação de cargos
não se estende aos empregos das
empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias,
e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público.
2. Prova: ESAF – 2012 – MF – Assistente
Técnico Administrativo
Assinale a opção incorreta.
a) A administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei.
b) As autarquias são criadas por lei,
enquanto que as sociedades de
economia mista e as empresas públicas
são instituídas com a inscrição no

registro público com prévia autorização
por lei.
c) Apesar da natureza jurídica de Direito
Privado, as empresas públicas e as
sociedades de economia mista precisam
contratar os seus empregados por meio
de concurso público.
d) São imprescritíveis as ações de
ressarcimento por prejuízos causados
ao erário.
e) A propositura de ação de improbidade
administrativa afasta a possibilidade
de propositura de ação penal sobre o
mesmo fato.
3. Prova: ESAF – 2010 – SMF-RJ – Agente de
Fazenda
Sobre as disposições constitucionais em
torno da Administração Pública, é incorreto
afirmar:
a) que durante o prazo improrrogável
previsto no edital de convocação,
aquele aprovado em concurso público
de provas ou de provas e títulos será
convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou
emprego na carreira, ressalvada apenas
a prioridade em favor dos portadores
de deficiência ou doença grave.
b) que a investidura em cargos ou
emprego públicos, que são acessíveis
aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei assim
como aos estrangeiros na forma da
lei, 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,
ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.
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c) que são princípios constitucionais gerais
da Administração Pública a legalidade,
a impessoalidade, a moralidade, a
publicidade e a eficiência.
d) que é vedada a vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço
público.
e) que a publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
4. Prova: ESAF – 2009 – Receita Federal –
Técnico Administrativo – Agente Técnico
Administrativo (ATA)
Marque a opção incorreta.
a) Os atos de improbidade administrativa
importarão a indisponibilidade dos bens
sem prejuízo da ação penal cabível.
b) A administração fazendária e seus
servidores fiscais terão precedência
sobre os demais setores administrativos
dentro de suas áreas de competência.
c) A proibição de acumular cargos estendese a empregos e funções e abrange as
sociedades de economia mista, como é
o caso do Banco do Brasil S/A.
d) As funções de confiança serão
preenchidas por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei.
e) É vedada a vinculação ou equiparação
de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
5. Prova: ESAF – 2009 – Receita Federal –
Técnico Administrativo
Marque a opção correta.
a) O servidor estável do Distrito Federal
pode ser exonerado a fim de que o
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b)

c)

d)

e)

limite legal de despesa com pessoal
seja observado.
Fica autorizada a existência de mais de
um regime próprio de previdência social
para os servidores titulares de cargos
efetivos, desde que pertencentes a mais
de uma unidade gestora, nos termos da
lei.
Em caso de invalidez permanente, os
servidores abrangidos pelo regime de
previdência, nos termos da Constituição
Federal, receberão proventos integrais.
Eventual ocupante de vaga de
servidor reintegrado, se estável, será
reconduzido ao cargo de origem
mediante prévia e justa indenização
proporcional ao tempo de serviço.
O tempo de contribuição federal,
estadual ou municipal será contado
para efeito de disponibilidade, nos
termos da Constituição Federal.

6. Prova: ESAF – 2006 – ANEEL – Técnico
Administrativo)
Assinale a opção correta.
a) Os cargos de uma autarquia podem
ser cumulados com empregos em
sociedades de economia mista,
com a única condição de haver
compatibilidade de horário de trabalho
entre eles.
b) O aposentado pode sempre acumular
proventos com a remuneração de outro
cargo público a que tenha chegado por
concurso público.
c) Toda contratação de obra e serviço
pela Administração Pública deve ser
precedida de licitação, não podendo a
lei excepcionar essa obrigação.
d) A ação de ressarcimento contra
servidor que causa prejuízo ao erário é
imprescritível.
e) Somente
brasileiro
(nato
ou
naturalizado) pode ocupar cargo, função
ou emprego público na Administração
Pública.
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7. Prova: ESAF – 2004 – ANEEL – Técnico
Administrativo
Assinale a opção para a qual não conste
consequência expressamente prevista pelo
constituinte para atos de improbidade
administrativa.
a) Eventual ação penal contra o ímprobo.
b) Suspensão dos direitos políticos do
ímprobo.
c) Perda da função pública do ímprobo.
d) Ressarcimento ao erário.
e) Confisco dos bens do ímprobo.

b)

c)

8. Prova: ESAF – 2004 – ANEEL – Técnico
Administrativo
Assinale a opção correta.
a) Somente brasileiros podem ocupar
cargos públicos da Administração
Pública direta.
b) A Constituição proíbe o direito de greve
dos servidores públicos civis e militares.
c) A responsabilidade civil objetiva
somente se aplica a atos praticados
por agentes públicos, jamais a atos
praticados por agente de pessoa
jurídica de direito privado.
d) É inconstitucional a lei que estabeleça
que todos os aumentos recebidos por
membros de certa carreira do Executivo
serão automaticamente estendidos a
integrantes de outra carreira do mesmo
Poder.
e) A lei pode transformar qualquer cargo
público de provimento efetivo em cargo
em comissão, sempre que a realização
de concurso público seja onerosa e
demorada.
9. Prova: ESAF – 2004 – MPU – Técnico
Administrativo
No que se refere a disposições gerais
relativas à administração pública, marque a
única opção correta.
a) As administrações tributárias da
União e dos Municípios atuarão

d)

e)

de forma integrada, o que inclui o
compartilhamento de informações
fiscais, na forma que for definida em lei
ou convênio.
A possibilidade de ampliação, por meio
de contrato entre os administradores
e o poder público, da autonomia
gerencial do órgão, prevista no texto
constitucional, não se aplica aos órgãos
integrantes da administração direta.
O somatório das remunerações
dos
ocupantes
de
cargos,
constitucionalmente acumuláveis, da
administração direta, excetuados os
valores correspondentes às vantagens
pessoais, não poderá exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos ministros do
Supremo Tribunal Federal.
O tempo de afastamento do servidor
público para o exercício de mandato
eletivo será contado como tempo de
serviço para todos os efeitos legais,
exceto para a sua promoção.
As funções de confiança destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia
e assessoramento, sendo exercidas por
servidores ocupantes de cargo efetivo
ou de cargo em comissão.

10. Prova: ESAF – 2004 – MPU – Técnico
Administrativo
Sobre a administração pública e os
servidores públicos civis, marque a única
opção correta.
a) Na fixação dos padrões de vencimento
dos cargos componentes de cada
carreira da administração, serão
considerados, entre outros aspectos,
os requisitos para a investidura e as
peculiaridades do cargo, sendo vedada
a distinção em razão da natureza do
cargo, em face do princípio da isonomia
que rege a Administração Pública.
b) O
professor
que
comprove
exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério
poderá se aposentar voluntariamente
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aos cinquenta e cinco anos de idade e
trinta de contribuição, se homem, e
cinquenta anos de idade e vinte e cinco
de contribuição, se mulher.
c) Se a União instituir regime de
previdência complementar para os
seus respectivos servidores titulares
de cargo efetivo, ela poderá fixar, para
todos os servidores em atividade, como
valor das aposentadorias e pensões
a serem concedidas pelo regime de
previdência do servidor público, o limite
máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social.
d) Extinto o cargo ocupado por servidor
estável, ele ficará em disponibilidade,
com remuneração integral, até seu
adequado aproveitamento em outro
cargo.
e) Se um servidor titular de cargo efetivo
da União for aposentado por invalidez
permanente, seus proventos serão
proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto, apenas, nas hipóteses em que
a invalidez decorrer de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, na
forma da lei.
11. Prova: ESAF – 2002 – TJ-CE – Atendente
Judiciário
Assinale a opção em que se registram cargos
que podem ser exercidos simultaneamente
por um mesmo servidor, desde que haja
compatibilidade de horário:
a) Um cargo de Juiz de Direito e outro de
Juiz do Trabalho
b) Um cargo de Juiz e outro de advogado
de empresa pública
c) Um cargo de atendente judiciário com
outro de professor
d) Dois cargos de professor
e) Três cargos de médico
12. Prova: ESAF – 2002 – TJ-CE – Atendente
Judiciário
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Assinale a opção correta.
a) O direito de greve foi expressamente
proibido aos servidores públicos.
b) Os servidores públicos estão proibidos
de formar associações sindicais.
c) A Constituição expressamente prevê a
perda da função pública para o servidor
que pratica atos de improbidade.
d) É imprescritível a punição de ilícitos
praticados por agentes públicos.
e) Independe de lei a criação de
autarquias.
13. Prova: ESAF – 2002 – MRE – Assistente de
Chancelaria
Assinale a opção correta.
a) O servidor público pode exercer o
direito de greve, independentemente
de lei que o regule, desde que o
movimento paredista não afete serviços
essenciais do Estado.
b) O servidor público tem o dever
de se filiar à associação sindical
correspondente à sua categoria.
c) Todo o cargo público deve ser
preenchido por meio de concurso
público.
d) A Constituição assegura ao servidor
público a revisão geral anual de sua
remuneração, sempre na mesma data.
e) Nada impede que o servidor que se
aposente hoje do serviço público
acumule a aposentadoria com outro
cargo público efetivo qualquer, desde
que o conquiste por meio de concurso
público.
14. Prova: ESAF – 2002 – MRE – Assistente de
Chancelaria
As vedações constitucionais de acumular
cargos, empregos e funções no setor
público excepcionam os casos de:
a) três cargos/empregos de médico.
b) três cargos/empregos de professor.
c) dois cargos/empregos de professor.
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d) dois cargos/empregos comissionados
de confiança.
e) dois
cargos/empregos
técnicoscientíficos, que não de médico ou
professor.
Lei nº 8.112
15. ESAF – 2013 – DNIT – Técnico – São direitos
dos trabalhadores da iniciativa privada
constitucionalmente
estendidos
aos
servidores públicos, exceto:
a) remuneração do trabalho noturno
superior ao diurno.
b) repouso semanal remunerado.
c) décimo terceiro salário.
d) FGTS.
e) redução de riscos inerentes ao trabalho.
16. ESAF – 2013 – DNIT – Técnico –
O dever do agente público que
decorre diretamente do princípio da
indisponibilidade do interesse público,
sendo inerente à função daquele que
administra a coisa pública, denomina-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Dever de eficiência.
Dever de probidade.
Dever de prestar contas.
Poder dever de agir.
Poder dever de fiscalizar.

e) Em algumas hipóteses a administração
pode vir a ser obrigada a conceder
remoção ao servidor que a requeira.
18. ESAF – 2012 – MF – Assistente Técnico
Administrativo
Assinale a opção que contenha o
fundamento do dever de obediência do
servidor público, disposto no inciso IV, art.
116 da Lei nº 8.112/1990.
a)
b)
c)
d)
e)

Publicidade.
Disciplina.
Hierarquia.
Moralidade.
Eficiência.

19. ESAF – 2012 – MF – Assistente Técnico
Administrativo
Abaixo se encontram relacionadas algumas
hipóteses de vacância do cargo público.
Analise cada uma das hipóteses e assinale
(1) caso ela implique simultaneamente o
provimento de novo cargo pelo servidor e
(2) para aquelas que não se relacionem a
provimento de novo cargo.
Após a análise, assinale a opção que
contenha a sequência correta.
1. Demissão ( )
2. Exoneração ( )

17. ESAF – 2012 – MF – Assistente Técnico
Administrativo –

3. Promoção ( )
4. Aposentadoria ( )

Assinale a opção incorreta acerca da
remoção.

5. Posse em outro cargo inacumulável ( )

a) Pode implicar, ou não, mudança na
cidade de exercício.
b) Pode ocorrer de ofício, ou a pedido.
c) Não existe remoção de ofício
independentemente do interesse da
administração para o acompanhamento
de cônjuge sem mudança de sede.
d) Trata-se de uma das formas de
provimento derivado.

a)
b)
c)
d)
e)

6. Readaptação ( )
2–2–2–1–1–1
2–2–1–2–1–1
1–2–1–2–1–1
2–1–1–2–1–2
2–2–1–2–2–1

20. Prova: ESAF – 2010 – SMF-RJ – Agente de
Fazenda
Em relação à estabilidade do servidor
público e conforme as disposições da
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Constituição Federal, assinale a opção
correta.
a) São estáveis, após um ano de efetivo
exercício, os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude
de concurso público.
b) Invalidada por sentença judicial a
demissão do servidor público estável,
ele será reintegrado.
c) Extinto o cargo ou declarada sua
desnecessidade, o servidor público
estável não ficará em disponibilidade
d) O servidor público estável pode perder
seu cargo mediante decisão judicial
liminar.
e) Não é cabível a perda do cargo do
servidor público estável mediante
processo administrativo.
21. Prova: ESAF – 2009 – Receita Federal –
Técnico Administrativo
É vedado(a) ao servidor público, exceto:
a) representar contra ilegalidade, omissão
ou abuso de poder quando cometidos
por sua autoridade superior.
b) promover manifestação de apreço ou
desapreço no recinto da repartição.
c) a acumulação remunerada de cargos
públicos, ressalvados os casos previstos
na Constituição Federal.
d) ausentar-se do serviço durante o
expediente, sem prévia autorização do
chefe imediato.
e) manter sob sua chefia imediata, em
cargo ou função de confiança, cônjuge,
companheiro ou parente até o segundo
grau civil.
22. Prova: ESAF – 2009 – Receita Federal –
Técnico Administrativo
Acerca do provimento de cargos públicos
federais, regulado pela Lei n. 8.112, de 11
de dezembro de 1990, assinale a opção
incorreta.
a) São requisitos básicos para a investidura
em cargo público, entre outros, a
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b)
c)

d)

e)

nacionalidade brasileira, o gozo dos
direitos políticos e a idade mínima de
dezoito anos.
A posse em cargo público é ato pessoal
e intransferível, sendo proibida a sua
realização mediante procuração.
A posse deverá ocorrer no prazo de 30
(trinta) dias contados da publicação do
ato de provimento, sob pena de ser o
ato tornado sem efeito.
Os concursos públicos podem ter
validade de até 2 (dois) anos, possível
uma única prorrogação, por igual
período.
A contar da posse em cargo público, o
servidor tem o prazo de 15 (quinze) dias
para entrar em exercício.

23. Prova: ESAF – 2006 – ANEEL – Técnico
Administrativo
Assinale a opção que contemple uma forma
de vacância comum aos cargos efetivos e
em comissão.
a)
b)
c)
d)
e)

Promoção.
Demissão.
Exoneração.
Readaptação.
Redistribuição.

24. Prova: ESAF – 2006 – ANEEL – Técnico
Administrativo
São penalidades disciplinares, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

A destituição de cargo em comissão.
A cassação de aposentadoria.
A suspensão.
O afastamento preventivo.
A advertência.

25. Prova: ESAF – 2006 – ANEEL – Técnico
Administrativo
Correlacione as infrações disciplinares com
as penalidades a ela aplicáveis e assinale a
opção correta, considerando os arts. 117 e
132 da Lei nº 8.112/1990.
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Demissão com incompatibilidade para nova
investidura pelo prazo de cinco anos.
Demissão com proibição de retorno ao
serviço público federal.
(

) Crime contra a Administração Pública.

( ) Valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal em detrimento da dignidade da
função pública.
(

) Improbidade administrativa.

(

) Corrupção.

( ) Atuar junto às repartições públicas
como procurador de terceiros sem qualquer
grau de parentesco.
a)
b)
c)
d)
e)

a) da União, dos Estados e dos Municípios.
b) da União e das suas Autarquias, mas
não aos das Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista.
c) da União e das suas Autarquias e
Empresas Públicas.
d) da União e das suas Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista.
e) da União, dos Estados e dos Municípios,
inclusive aos das suas Autarquias e
Empresas Públicas.
28. Prova: ESAF – 2004 – MPU – Técnico
Administrativo
São causas de vacância dos cargos públicos,
entre outros,

2–2–1–1–2
1–2–1–2–1
2–1–1–2–2
1–1–2–2–2
2–1–2–2–1

26. Prova: ESAF – 2004 – MPU – Técnico
Administrativo
Em caso de morte do servidor, a Lei nº
8.112/1990 não reconhece a qualidade de
beneficiário de pensão
a) ao filho inválido, enquanto durar a
invalidez.
b) à pessoa designada, maior de 60 anos,
que viva sob a dependência econômica
do servidor.
c) ao irmão órfão, até 21 anos, que
comprove dependência econômica do
servidor.
d) ao cônjuge condenado pela prática de
crime culposo de que tenha resultado a
morte do servidor.
e) ao pai que não comprove dependência
econômica do servidor.
27. Prova: ESAF – 2004 – MPU – Técnico
Administrativo
O regime jurídico, instituído pela Lei nº
8.112/1990, é necessariamente aplicável
aos servidores civis

a) aposentadoria,
exoneração
e
promoção.
b) aposentadoria,
disponibilidade
e
reversão.
c) exoneração,
disponibilidade
e
reintegração.
d) disponibilidade,
reversão
e
reintegração.
e) reversão, reintegração e morte do
servidor.
29. Prova: ESAF – 2004 – MPU – Técnico
Administrativo
As faltas justificadas, dos servidores regidos
pelo regime jurídico da Lei nº 8.112/1990,
podem ser compensadas e consideradas de
efetivo exercício, a critério da sua chefia,
quando forem decorrentes de
a)
b)
c)
d)
e)

alistamento como eleitor.
caso fortuito ou força maior.
doação de sangue.
seu casamento.
serviço obrigatório em júri.

30. Prova: ESAF – 2004 – MPU – Técnico
Administrativo
O servidor público federal, regido pelo
regime jurídico da Lei nº 8.112/1990, que
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for demitido, estando em débito com o
erário,
a) não poderá exercer outro cargo público,
enquanto estiver em débito.
b) só poderá recorrer da sua demissão,
depois que quitar seu débito.
c) terá prazo de 30 dias para quitar seu
débito.
d) terá prazo de 60 dias para quitar seu
débito.
e) terá prazo de 120 dias para quitar seu
débito.
31. Prova: ESAF – 2004 – MPU – Técnico
Administrativo
O benefício da pensão temporária, do Plano
de Seguridade Social do Servidor, regido
pelo regime da Lei nº 8.112/1990, à falta de
outro herdeiro pensionável, será devido
a) à pessoa divorciada, que recebia pensão
alimentícia do servidor falecido.
b) à pessoa portadora de deficiência física,
que vivia sob a dependência econômica
do servidor falecido.
c) ao cônjuge do servidor falecido.
d) ao pai do servidor falecido.
e) ao irmão inválido, do servidor falecido,
que vivia sob sua dependência
econômica.
32. Prova: ESAF – 2004 – MRE – Assistente de
Chancelaria
O ocupante de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com o serviço público
federal, que cometa a infração disciplinar
de atuar como procurador, indevidamente,
junto a repartições públicas, estará sujeito
à pena de
a) suspensão de até 30 dias.
b) suspensão de até 90 dias.
c) demissão, com incompatibilidade, para
exercer cargo público, por 2 anos.
d) demissão, com incompatibilidade, para
exercer cargo público, por 5 anos.
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e) destituição, com incompatibilidade,
para exercer cargo público, por até 5
anos.
33. Prova: ESAF – 2004 – MRE – Assistente de
Chancelaria
O retorno do servidor estável ao seu cargo
anteriormente ocupado, por não ter sido
aprovado, no estágio probatório, em outro
cargo para o qual foi nomeado, cuja posse
acarretou o seu afastamento daquele,
ocorre mediante
a)
b)
c)
d)
e)

aproveitamento.
readmissão.
recondução.
reintegração.
reversão.

34. Prova: ESAF – 2002 – MRE – Assistente de
Chancelaria
De acordo com o conceituado na Lei nº
8.112/1990, que dispõe sobre o regime
jurídico único dos servidores públicos civis
da União, o deslocamento do servidor,
no âmbito do mesmo quadro, de uma
localidade para outra, chama-se de
a)
b)
c)
d)
e)

readaptação.
recondução.
redistribuição.
remoção.
transferência.

Improbidade Administrativa
35. Prova: ESAF – 2012 – Receita Federal –
Analista Tributário da Receita Federal
Segundo a Lei n. 8.429, de 2 de junho de
1992, que trata dos atos de improbidade
administrativa, é correto afirmar que:
a) somente servidor público pode ser
sujeito ativo de ato de improbidade
administrativa.
b) o integral ressarcimento do dano
causado ao patrimônio público somente
se dá se o agente tiver agido com dolo.
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c) no caso de enriquecimento ilícito, o
agente público beneficiário somente
perderá os bens adquiridos até o limite
do valor do dano causado ao patrimônio
público.
d) o sucessor daquele que causar lesão ao
patrimônio público ou se enriquecer
ilicitamente está sujeito às cominações
da referida Lei até o limite do valor da
herança.
e) a referida Lei apresenta rol taxativo de
condutas que importam o cometimento
de atos de improbidade administrativa.
36. Prova: ESAF – 2012 – MDIC – Analista de
Comércio Exterior

37. Prova: ESAF – 2010 – CVM – Analista –
Recursos Humanos
O servidor que pratica ato de improbidade
administrativa,
segundo
o
texto
constitucional, não está sujeito à(ao):
a)
b)
c)
d)
e)

ação penal cabível.
cassação dos direitos políticos.
perda da função pública.
indisponibilidade dos bens.
ressarcimento ao Erário.

38. Prova: ESAF – 2010 – SMF-RJ – Fiscal de
Rendas
Analise as assertivas abaixo relativas à
improbidade administrativa, nos termos da
Lei nº 8.429/1992, assinalando a correta.
a) O Ministério Público não é parte
legítima para promover ação civil
pública visando o ressarcimento do
dano ao erário público.
b) Uma sanção prevista na Lei n. 8.429/92
é a multa civil.
c) Será punido com a pena de suspensão
o agente público que se recusa a
prestar declaração dos bens, dentro do
prazo determinado, ou que a prestar
falsamente.
d) A ação de improbidade terá o rito
sumário.
e) Não é possível o pedido de sequestro
dos bens do agente público.

Correlacione as colunas I e II para ao final
assinalar a opção que apresente a sequência
correta para a coluna II.
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3
2, 1, 3
1, 3, 2
3, 2, 1
2, 3, 1

39. Prova: ESAF – 2004 – CGU – Analista de
Finanças e Controle
A representação por ato de improbidade,
previsto na Lei nº 8.429/1992, contra
agente público, quando o autor da denúncia
o sabe inocente,
a) além de constituir crime, sujeita o
denunciante a indenizar o denunciado
por danos materiais e morais.
b) sujeita-o, apenas, a responder por
danos morais.
c) sujeita-o, apenas, a responder por
denunciação caluniosa.
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d) não acarreta ônus ou responsabilidade
ao denunciante.
e) acarreta a perda dos direitos políticos
do denunciante.
40. Prova: ESAF – 2004 – CGU – Analista de
Finanças e Controle
De acordo com disposição contida na Lei
nº 8.429/1992, que dispõe sobre atos de
improbidade administrativa, qualquer
pessoa poderá representar à autoridade
competente, para que seja instaurada
investigação destinada a apurar sua prática,
sendo
a) assegurado
o
anonimato
do
denunciante.
b) preservada
a
identidade
do
denunciante.
c) a representação escrita e assinada, com
qualificação do representante.
d) facultado ao representante qualificar-se.
e) facultado ao representante usar
pseudônimo.

41. Prova: ESAF – 2004 – CGU – Analista de
Finanças e Controle
A aplicação de sanções previstas na Lei
nº 8.429/1992, que dispõe sobre atos de
improbidade administrativa,
a) depende de efetiva ocorrência de dano
ao patrimônio público.
b) depende da rejeição das contas
respectivas pelo Tribunal de Contas.
c) no que se refere a perda da função
pública, depende do trânsito em
julgado da condenação.
d) no que se refere a suspensão dos
diretos políticos, independe do trânsito
em julgado da condenação.
e) fica prejudicada, se as contas
respectivas forem aprovadas pelo
Tribunal de Contas.

Gabarito: 1. D 2. E 3. A 4. D 5. A 6. D 7. E 8. D 9. A 10. E 11. D 12. C 13. D 14. C 15. D 16. C 17. D
18. C 19. B 20. B 21. A 22. B 23. C 24. D 25. E 26. E 27. B 28. A 29. B 30. D 31. E 32. E 33. C 34. D
35. D 36. B 37. B 38. B 39. A 40. C 41. C
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