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Normas Constitucionais Pertinentes aos Servidores Públicos. 
 

Regime Jurídico Único 
 

No direito pátrio, a Administração Pública é dividida em direta, indireta ou fundacional, à luz do art. 37 da 
Constituição Federal, e, no plano político-administrativo, em federal, estadual, distrital e municipal. 
 
No tocante aos servidores da administração, a Constituição Federal de 1988 denominou, em seu cap. VII, seção 
II, de servidores públicos civis todos os que prestam serviços à Administração em geral e instituiu o "regime jurídico 
único e plano de carreira" para a Administração direta, autárquica e fundacional (art. 39-CF), mais tarde 
regulamentados pela Lei nº 8.112/90, no plano da administração federal. 
 
A Emenda Constitucional nº 19, publicada no DOU de 5 de junho de 1998, modifica o regime e dispõe sobre os 
princípios da administração. Em seus 34 artigos promove setenta e sete alterações no corpo das disposições 
permanentes da Constituição da República, além de criar onze normas de caráter transitório para implementá-las. 
 
Esse conjunto de conteúdo administrativo impor-se-á, mercê do princípio do paralelismo inerente ao nosso sistema 
federativo, à observância pela União, pelos estados-membros, Distrito Federal e municípios. 
 
Os servidores públicos civis e o regime jurídico único 
 
Até o advento da Constituição Federal de 1988, vigoravam no setor público, dois regimes jurídicos de trabalho, o 
regime estatutário e o celetista. O primeiro, para regular as relações de trabalho dos servidores concursados e o 
segundo, para os servidores contratados sem a vantagem da estabilidade atribuída ao primeiro. A Nova Carta 
Constitucional introduziu, em seu Capítulo VII, seção II, a terminologia servidores públicos civis para referir-se a 
todos os que prestam serviço à Administração e instituiu em seu art. 39, o "regime jurídico único e planos de 
carreira" para a Administração direta, autárquica e fundacional, significando dizer que não mais será possível a 
diversidade de contratações na Administração Pública. 
 
Apesar da objetividade da norma em instituir um único regime jurídico para a Administração, não restou clara a 
exigência de ser de direito público sua natureza. 
 
Doutrinariamente, a questão da natureza jurídica do regime único foi objeto de estudo de vários autores, alguns 
se inclinando, como Hely Lopes Meireles pela natureza pública do regime e outros em minoria, mas fincados em 
indiscutível e sólida argumentação, vêm defendendo que a Constituição Federal não determinou previamente o 
regime único a ser adotado, cabendo a essas pessoas jurídicas de direito público a escolha. 
 
É indiscutível a evolução das relações de trabalho do servidor público com o Estado, com absorção por elas, cada 
vez mais, de elementos contratuais. A própria Constituição Federal, que determinou a instituição de um regime 
único, estabeleceu que fosse aplicada aos servidores públicos uma série de direitos próprios do empregado 
privado. Além disto, outorgou a esses o direito de sindicalização e greve. 
 
É preciso, no entanto, reconhecer que a opção por um regime único se foi fundamental no sentido de unificar as 
reivindicações dos servidores públicos, também serviu para freá-las. 
 
Tecnicamente o regime estatutário é o regime que estabelece relações jurídicas entre o Estado e o servidor público, 
com base nos princípios constitucionais e preceitos legais da entidade estatal a que pertence. As regras são 
estabelecidas unilateralmente pela Administração Pública, elevando retoricamente a supremacia do "interesse 
público". A relação entre Poder público e servidor não se dá por instrumento contratual, mas por regras 
preestabelecidas, consagrando um verdadeiro contrato de adesão. 
 
Os defensores deste regime jurídico apontam ser o que melhor atende aos princípios constitucionais, consagrados 
no art. 37 da CF/88, além de atender ao princípio da autonomia administrativa, na medida que cada esfera da 
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Federação organizaria o seu funcionalismo sem a interferência da legislação federal. 
 
Já os defensores do regime contratual (CLT) argumentam que facilitaria o desenvolvimento do processo de 
negociação e contratação coletiva, além de unificar um maior número de trabalhadores, tanto na administração 
direta, como na indireta, dando unidade as suas reivindicações mais gerais e garantindo uma legislação mais 
abrangente. Nesta perspectiva seria adotado o regime trabalhista como único, incorporando os direitos estatutários 
conquistados, se mais benéficos que os previstos na CLT. 
 
Confessamos que o servidor público perdeu com a instituição do regime estatuário, pois a CLT impõe o respeito 
às disposições legais de proteção ao trabalhador e aos contratos coletivos que venham a ser estabelecidos 
(art.444-CLT), assegurando a inalterabilidade contratual de trabalho por ato unilateral e em prejuízo do empregado 
(art. 468-CLT). O princípio protetor não convive com a visão administrativa. 
 
Breve comentário sobre a reforma administrativa 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998  
 
A reforma administrativa que, realizou profundas modificações, produzindo alterações que vão além do âmbito 
remuneratório; atingem as condições de seu vínculo jurídico com o Estado, mas sem romper com o principal: o 
autoritarismo. 
Acabou com a exigência do regime jurídico único, abrindo a possibilidade de ser instituída a duplicidade de regime 
jurídico-institucional e celetista; revisou as condições de obtenção e manutenção da estabilidade, autorizando a 
demissão por desempenho insuficiente e por necessidade da administração (aprova a demissão destes para que 
os gastos com pessoal não ultrapassem 60% da receita). 
 
A Carta de 1988 remete no art. 39 § 2º ao art. 7º para conferir vários direitos trabalhistas, especificamente os 
incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX, que estabelecem, a par de 
outros direitos, garantia de vencimento nunca inferior ao mínimo e irredutibilidade salarial. Direitos estes abraçados 
pela Lei nº 8. 112/90 que instituiu o regime jurídico único no âmbito federal. 
 
A Constituição Federal também estabeleceu, como regra, o ingresso por concurso público independentemente do 
regime a ser adotado, embora também tenha previsto a contratação por tempo determinado para atender às 
necessidades temporárias de excepcional interesse público, ambos também recepcionados pela Lei 8.112/90. Não 
obstante por razões diversas, alguns administradores públicos têm admitido trabalhadores, através de contratação 
expressa ou tácita, sem obediência às condições estabelecidas constitucionalmente. 
 
As principais mudanças para os servidores públicos, com a reforma constitucional, foram no tocante a investidura 
em cargo público, política salarial, estágio probatório, estabilidade, disponibilidade, isonomia e o regime jurídico, 
conforme veremos mais especificamente a seguir. 
 
No caput do art. 37 foi acrescentado o termo eficiência, passando a vigorar com a seguinte redação: 
"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também ao seguinte". 
 
No inciso I do art. 37, foi acrescido o direito a cargo e emprego público aos estrangeiros, antes acessível apenas 
a brasileiros, todavia precisa ser regulamentado por lei complementar. 
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. 
 
Ao inciso II do mesmo artigo foi acrescentado que a investidura através de concurso público, de provas e títulos 
será conforme a natureza e complexidade do cargo ou emprego. 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
 
O inciso V sofreu modificação substancial, a princípio com a ideia de impedir o nepotismo, quando substitui a 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                         Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

4 
 

palavra preferencialmente por exclusivamente para o exercício de cargo de confiança ou comissão. Todavia, ao 
utilizar a locução a serem preenchidos, quando se reporta aos cargos comissionados, sem embargo, consagrou o 
nepotismo com a manutenção dos cargos existentes. 
 
Também observamos no referido texto, que, ao limitar a proibição aos cargos de chefia, direção e assessoramento, 
deu outra "brecha legal" ao nepotismo, pois inúmeros são os cargos comissionados sem essas especificações. No 
Judiciário, por exemplo, temos as funções comissionadas, denominadas de FC (1,2,3,4,5) que tanto podem ser 
para cargos de chefias como quaisquer outros, como, por exemplo, datilógrafo de audiência, porteiro, assistente 
de diretor.  
 
As funções gratificadas, denominadas anteriormente de DAS, hoje FC (8,9,10), consideradas de cargos de 
confiança, com gratificações variadas, podem ser ocupadas por pessoas desprovidas de qualquer vínculo 
empregatício e destinam-se às funções de assessoramento e direção (a partir da reforma só podem ser 
preenchidos por servidores de carreira). 
 
Já as primeiras, os ocupantes apenas necessitam estar vinculados a um determinado órgão (prefeituras 
municipais, por exemplo), ou ao próprio Tribunal, a partir da reforma, pelo que depreendemos do texto, 
necessariamente devem ser ocupadas por servidores do quadro, mas a limitação se prende a cargo de chefia, 
direção e assessoramento, eis a "brecha": 
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. 
 
A modificação concernente ao direito de greve dos servidores substitui no inciso VII a regulamentação em lei 
complementar para lei específica. 
 
Vejamos outros aspectos da reforma: 
 
Teto salarial - Nenhum servidor poderá receber, somando proventos, adicionais, prêmios, aposentadorias e até 
vencimentos decorrentes da acumulação de cargos públicos (nos casos permitidos) etc., mais que os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, como também não será permitido o acúmulo de aposentadoria com salário acima do 
teto. Este teto deverá ser definido por lei proposta pelos representantes dos três Poderes, conforme disposição no 
inciso XI e seguinte do texto constitucional emendado. 
 
Regime jurídico - Acabou o regime jurídico único. A política de administração e remuneração de pessoal agora é 
definida por conselhos criados pela União, Estados e Municípios. Com isso haverá na Administração tanto 
servidores estatutários como celetistas. Porém, todos deverão ser submetidos a concurso público para investidura 
no cargo ou emprego. E os aumentos salariais definidos por lei proposta pelos três Poderes. Vejamos: 
 
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. 
 
Estabilidade/estágio probatório - Este foi ampliado de dois para três anos. A reforma acabou a estabilidade do 
servidor público ao permitir-se no art. 41, inciso III a demissão por insuficiência de desempenho, como já vimos 
antes. 
 
Isonomia - Acaba a isonomia de vencimentos entre os servidores dos três Poderes. Os servidores com a mesma 
função podem receber salários diferenciados. 
A reforma assegura revisão anual de salários dos servidores, mas cada Poder definirá o índice. 
As normas examinadas são autoaplicáveis, ou de eficiência imediata, alcançando tanto os contratos em curso, 
quanto as situações ainda discutidas em processo de conhecimento, sem incidência, portanto, da prescrição e da 
coisa julgada. 
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RESUMO 
 

• A Emenda Constitucional n° 19 ELIMINOU a exigência de REGIME JURÍDICO ÚNICO para a 
administração direta, autárquica e fundacional. 

 
• Sabemos que a CF previu a existência de um REGIME JURÍDICO ÚNICO (RJU) para os servidores 

da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas - esse Regime Jurídico Único é 
de natureza estatutária e no âmbito da União está previsto na Lei 8112/90. 

 
Regime Estatutário  estabelecido por lei em cada esfera de governo (natureza legal) 
 

• A Lei nº 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, disciplinou o regime de emprego público do pessoal da 
Administração federal direta, autárquica e fundacional, no âmbito federal. Determinou a aplicação do 
regime celetista aos servidores federais.  

 
• No entanto, o referido regime apresenta peculiaridades, aplicando-se a legislação trabalhista 

naquilo que a lei não dispuser em contrário. É imprescindível a criação dos empregos públicos, 
por leis específicas. Os atuais cargos do regime estatutário poderão ser transformados em empregos, 
também por leis específicas.  

 
• Não poderão submeter-se ao regime trabalhista os cargos de provimento em comissão, bem 

como os que forem servidores estatutários anteriormente às leis que criarem os empregos 
públicos.  

 
• A contratação dos servidores deverá ser precedida de concurso público de provas ou de provas 

e títulos.  
 

• A rescisão do contrato de trabalho por tempo indeterminado NÃO PODERÁ ser realizada 
livremente pela Administração. Será imprescindível que se caracterizem as hipóteses previstas 
no art. 3º da mencionada lei:    

• falta grave; 
• acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  
• necessidade de redução do quadro de pessoal, por excesso de despesa; e 
• insuficiência de desempenho. 

 
• Regime Estatutário  significa a inexistência de um acordo de vontades no que tange às condições 
de prestação do serviço - A Administração não celebra contrato com o Servidor Estatutário - as condições de 
prestação do serviço estão traçadas na Lei. O servidor ao tomar posse no cargo público, coloca-se sob essas 
condições, não tendo, no entanto, o direito à persistência das mesmas condições de trabalho existentes no 
momento em que ele tomou posse. Trata-se de um REGIME LEGAL. 
 
• No caso do servidor público não existe contrato, existe um Estatuto ao qual se submete - que é o Regime 
Jurídico Estatutário o qual se ajusta ao interesse público.  As modificações são unilaterais porque são ditadas pelo 
interesse público, daí porque preservam a sua supremacia. 
 
• Importante é a exigência do Concurso Público, que não se limitou ao ingresso na Administração Direta, mas 
também na Indireta, inclusive nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 
 
• Regime Trabalhista   regido pela CLT, mas submete-se às normas constitucionais (natureza contratual) 
    
• O servidor celetista é ocupante de emprego público. 
 
• Não adquirirá estabilidade. No entanto, a sua dispensa terá de fundamentar-se em um dos motivos 
legais. 
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• Os empregados em geral regidos pela CLT possuem um regime contratual o que significa dizer que em 
princípio ajustam as condições de trabalho e assim ajustadas não podem ser modificadas unilateralmente. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
ARTIGO 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:"  
 
 Princípio da Eficiência - A Emenda Constitucional de nº19/98 denominada de "Reforma Administrativa" tornou 
expresso mais um princípio a ser observado pela administração pública que é o "princípio da eficiência", o qual 
pode ser entendido como o dever de boa administração. 
 
A introdução do princípio da eficiência na Emenda Constitucional 19/98 (Reforma Administrativa), tem por objetivo 
tornar a administração pública mais eficaz proporcionando agilizar um melhor atendimento ao cidadão, com uma 
escalada cada vez maior, no processo de desburocratização 
 
 Princípio da Legalidade - Este princípio, já apresentado no artigo 5º, inciso II, "ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei", aplica-se a administração pública de forma rigorosa e 
especial para o administrador, pois tudo deve ser realizado de acordo com Lei, sob pena de praticar um ato que 
viole a norma jurídica. Portanto na administração pública só se pode fazer o que a Lei determina ou autoriza. 
 
 Princípio da Impessoalidade - É um desdobramento do princípio da isonomia (artigo 5º - caput) 
O princípio da impessoalidade visa a garantir a neutralidade da administração, proporcionando aos 
administradores, tratamento que afaste qualquer espécie de discriminação ou favorecimento, pois qualquer ato 
deve ser de interesse público e nos estritos termos da Lei, caso contrário estará sujeito a invalidação por desvio 
de finalidade, por meio da ação popular. 
O concurso para ingresso no serviço público, é um exemplo da aplicação prática deste princípio, pois a 
administração é neutra, não havendo qualquer tipo de discriminação ou favorecimento em benefício de alguém. 
 
 Princípio da Moralidade ou da Probidade Administrativa- Não se refere a moral comum como a concebemos, 
mas a um conjunto de regras éticas que norteiam a Administração Pública. 
Este princípio exige que haja validade entre os meios empregados e os fins a atingir. 
 
Por exemplo: O Estado deseja melhorar a segurança pública e os serviços de saúde. 
Para alcançar seus objetivos, eleva os impostos para conseguir verbas com o objetivo de comprar viaturas para a 
polícia e aumentar o número de investigadores e policiais militares, bem como contratar médicos, e abrir novos 
postos de saúde. 
Se a população receber tais benefícios com o aumento de impostos, a administração estará satisfazendo o 
princípio da moralidade. 
 
 Princípio da Publicidade - É a divulgação de atos (Leis, Decretos, contratos administrativos, etc.), para o 
conhecimento público em geral e início da produção de seus efeitos. 
A publicidade se faz nos diários oficiais da União, do Estado e do Município conforme a competência ou por meio 
de editais afixados em lugares próprios para a divulgação dos referidos atos, para que a coletividade em geral, 
deles tome conhecimento. 
Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes, terceiros e ao povo 
em geral, proporcionando ainda aos administradores o conhecimento dos atos praticados pela administração. 
 
        I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
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requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;"  
 A reforma administrativa tornou possível a um estrangeiro tornar-se funcionário público, com o objetivo de 

atrair pesquisadores, técnicos especializados e professores, que possam contribuir para com o desenvolvimento 
tecnológico do Brasil. 
Cargos como contínuo, coletores de lixo, datilógrafos, também poderão ser ocupados por estrangeiros, pois o texto 
constitucional não impõe limitações quanto a especificidade dos cargos. 
A Lei que disciplinará o ingresso de estrangeiros na administração pública, ainda não foi promulgada. 
 
        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;"  

  Este inciso extinguiu as formas de provimento derivado vertical, como a ascensão, o acesso e a promoção, 
mantendo apenas os provimentos derivados horizontais (transferência, readaptação e remoção) por reingresso 
(reversão, aproveitamento, reintegração e recondução). 
Veja que, por ele, qualquer troca de cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. 
A Emenda à Constituição 19/98 abriu as portas, perigosamente, a realização de concursos públicos simplificados, 
variáveis com a "natureza e a complexidade do cargo ou emprego". 
No caso das paraestatais, o concurso público tem o significado de processo seletivo, na forma dos respectivos 
regulamentos internos, sendo necessário que haja, porém, e necessariamente, competição e igualdade. 
Ainda sobre esse inciso, na parte final, o STF julgou que criação de cargos em comissão em moldes artificiais e 
não condizentes com a praxe configura inaceitável esvaziamento da exigência constitucional do concurso público. 
Por este inciso, estão inconstitucionais: 
• as transposições, sob qualquer fundamento; 
• as diferenciações com base em idade e sexo, por ferir o art. 7º, XXX. 
 
A não ser que o órgão que esteja realizando o concurso público demonstre que as funções dos cargos excluem 
determinadas faixas de idade. 
Os concursos internos são constitucionais, desde que apenas se prestem a elevação de servidor na carreira, por 
promoção ou acesso, conforme a lei. 
 
       III -  o prazo de validade do Concurso Público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período; 

 A Administração pode fixar qualquer prazo inicial para o concurso público, até dois anos, contados, da 
abertura do certame, segundo Diógenes Gasparini. 
Se o Edital nada disser sobre o prazo, presume-se que é fixado pelo teto. 
A renovação única deverá ser no máximo pelo prazo inicialmente determinado: 
- Se um ano, por outro; 
- Se dois meses, por outros dois meses. 
 
       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. 

 O Concurso Público é o único meio para alguém ingressar no serviço público. A nova Constituição impõe a 
necessidade do Concurso Público para todos aqueles que desejam ingressar nos quadros públicos de pessoal, 
excetuada a nomeação para cargos declarados em Lei, de provimento em comissão, que pela sua natureza, 
inviabilizariam a realização do certame 
O concurso deve ser público, extensivo a todos aqueles que preencham os requisitos dispostos na Lei e no 
correspondente edital, ao qual se impõe ampla publicidade, sendo vedado, pois, o denominado concurso interno 
restrito aos que já são servidores públicos. 
Diz-nos, ainda, o texto constitucional que o concurso deve ser de provas ou de provas e títulos. A pontuação 
atribuída aos títulos não deve superar a conferida as provas, a fim de que a aprovação seja decidida pela 
competição das provas e os títulos computados apenas para classificação. 
Nesta modalidade, os candidatos deverão apresentar seus títulos (doutor, mestre, especialista), livros publicados, 
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teses defendidas, aprovação em outros Concursos Públicos, etc. 
 
Nomeação - É o ato formal pelo qual o poder público atribui um cargo a pessoa estranha a seus quadros de 
pessoal. 
 
Exoneração - É a dispensa de um funcionário público não estável (nomeado), deliberado a juízo exclusivo da 
autoridade competente. 
 
Comissão - Preenchimento de cargo ou função em caráter temporário, através de nomeação, por um funcionário 
pertencente a administração pública, com a finalidade de prestigiar os quadros públicos de pessoal. 
 
Observação: Tanto a nomeação quanto a exoneração dos ocupantes dos cargos são livres, não havendo, 
portanto, estabilidade. 
 
Não é proibida a abertura de novos concursos dentro do prazo de validade de outros, mesmo que ainda haja 
candidato aprovado. A constituição apenas proíbe que os aprovados no novo certame sejam convocados antes 
dos habilitados pelo anterior, durante o prazo de validade daquele. 
O inciso IV assegura o direito de convocação (direito de não ser preterido) aos aprovados no Concurso Público, 
durante o prazo estabelecido no edital de convocação, que é improrrogável, podendo ser dilatado apenas uma 
única vez. 
Tais prazos são distintos, sendo que no primeiro período de validade não pode ser realizado outro concurso. No 
segundo período de validade (prorrogação) e daí para a frente, a administração poderá realizar novo concurso, 
mas estará obrigada a respeitar a prioridade dos concursados aprovados no concurso anterior, para somente 
depois admitir os aprovados no novo concurso. 
 
      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;"  

 A redação da EC-19/98 veio eliminar o aconselhamento contido na redação original da Constituição, onde 
se dizia que os cargos em comissão e as funções de confiança seriam exercidos, "preferencialmente", por 
servidores de carreira, previsão essa que reconhecemos inócua nas edições anteriores a este material. A nova 
redação dada pela Emenda citada, tecnicamente superior à anterior, estabelece que as funções de confiança são 
exclusivas de servidores de carreira; em outra passagem, separando os tipos que não deveriam estar juntos, prevê 
que os cargos de provimento em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento, no que anda bem, já que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, e a partir dele outros 
Tribunais, que não é qualquer cargo que pode ser provido em comissão, mesmo que assim esteja previsto em lei, 
sendo que somente se admite essa forma de provimento para cargos com determinadas atribuições, as quais são, 
em síntese, as contidas na nova redação deste dispositivo. Ainda, é determinado que os cargos em comissão 
serão ocupados por um mínimo de servidores de carreira, percentual esse que deverá ser fixado em lei. As vagas 
restantes são de provimento livre. 
 
       VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 

 Mas não ao servidor público militar, segundo o art. 42, § 5º. 
 
      VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;"  

 Tem-se aqui norma de eficácia limitada, segundo resultou do julgamento, pelo STF, do mandato de injunção 
nº 20. Segundo o entendimento do STF, somente após o advento dessa lei complementar será lícito ao servidor 
fazer greve, mas o STJ, julgando o MS 2.677, afirmou o contrário, reconhecendo o direito à greve sem que se exija 
a lei complementar referida, cuja ausência será suprida pelos princípios jurídicos e pela legislação que disciplinar 
a matéria. 
Com o advento da Emenda à Constituição 19, esse assunto deixa de ser objeto de lei complementar, passando a 
poder ser cuidado por lei ordinária específica. A sua condição de eficácia, contudo, permanece a mesma. 
Desse choque de orientações jurisprudências prevalece a do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição 
que é, nos termos do art. 102, caput. 
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       VIII - a Lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão. 

 O inciso VIII trata de outra novidade constitucional, que visa a assegurar o ingresso do deficiente físico no 
funcionalismo público, reservando para estes cargos compatíveis as suas deficiências e aptidões profissionais. 
A necessidade de Lei para assegurar ao deficiente acesso ao serviço público, parece a primeira vista dispensável. 
Isto porque, recusar a admissão de deficientes em cargos, funções ou empregos públicos, desde que reúnam 
condições para exercê-los, seria incorrer em discriminação afrontosa a própria Lei Magna (artigo 5º "caput") dos 
direitos e garantias fundamentais, já mencionados diversas vezes em nosso estudo. 
O estatuto do servidor público civil, Lei 8112/90 determina que sejam reservadas 20% das vagas aos deficientes. 
 
      IX - a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado por necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 

 Deverão ser atendidos, nesses casos, os princípios da razoabilidade e da moralidade. O contratado sob este 
fundamento não é beneficiado nem pode reivindicar qualquer direito à permanência no serviço público, sendo 
impositivo, para isso, a submissão ao concurso público de provas ou provas e títulos. 
 
Há períodos no serviço público que o volume de tarefas a serem realizadas, torna-se desproporcional em relação 
ao número de funcionários públicos. É quando a administração adota como solução temporária, a contratação de 
profissionais objetivando a atender o interesse público; 
 
Estes funcionários contratados obedecerão ao regime da C.L.T. (Consolidação das Leis Trabalhistas) e, portanto, 
sem direito a estabilidade. 
 
      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;"  

 A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39 (consultar), somente 
poderão ser alteradas ou fixadas mediante Lei específica, levando-se em consideração as remunerações 
respectivas devidas aos Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais.  
Sendo ainda assegurada revisão geral sempre na mesma data e sem diferenças de índices. 
Subsídio - É uma ajuda financeira concedida pelos governos Federal, Estadual e Municipal, destinada a remunerar 
o Presidente, Vice-Presidente da República, Ministros e os membros que integram o Poder Legislativo: Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores. 
 
O subsídio é dividido em duas partes: uma fixa que se paga mensalmente no decurso do ano e outra variável 
correspondente ao comparecimento nas sessões. 
Esta remuneração por sessão é designada como cédula, mais conhecida como "jeton". É uma bonificação de 
presença. Os deputados e senadores que não comparecem as chamadas, não a recebem.  
O subsídio difere da ajuda de custo e das contribuições devida pela presença nas sessões. A ajuda de custo visa 
o ressarcimento dos gastos com transporte e instalação. 
 
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 noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder 
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos;  
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 Cumpre-se ressaltar que o direito adquirido será preservado, mesmo porque se constitui em cláusula pétrea 
da Constituição Federal, não podendo, portanto, ser alterada por emendas constitucionais. 
Consequentemente, quem tiver vencimentos superiores aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal continuará 
a recebê-los, pois a Lei não tem efeito retroativo, especialmente no que se refere a esse direito. O Supremo 
Tribunal Federal decidiu que a norma do artigo 29 da emenda constitucional nº 19/1998 não é autoaplicável, 
declarando que esta regra será amplamente discutida, depois que for editada Lei pelo Congresso Nacional, que 
deverá resultar de projeto de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente da Câmara dos 
Deputados, do Presidente do Senado e do Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 
Vencimentos - Este termo é utilizado na prática como sinônimo de remuneração. 
 
Provento - Rendimento. 
 
       XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Executivo. 

 Através desse inciso verificamos que a atual Constituição garante que os funcionários públicos de todos os 
poderes (executivo, Legislativo, Judiciário) que exercerem atividades semelhantes terão vencimentos equiparados.  
Esses vencimentos não poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo.  
 
Exemplo: Um faxineiro do poder legislativo, não poderá ganhar mais que o faxineiro do poder executivo 
 
      XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público;" 

 A Constituição atual proíbe a vinculação de vencimentos (remuneração) entre categorias de funcionários, o 
que era permitido pela Constituição anterior.  
Por exemplo: Estabelecia-se que os fiscais ganhariam 50% do que recebiam os Secretários de Estado. Então, 
quando estes últimos recebiam aumento, os primeiros automaticamente eram aumentados.         
Atualmente a Constituição proíbe este tipo de vinculação relativa aos vencimentos, bem como a equiparação. 
 
     XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;"  

 Os acréscimos pecuniários ao padrão de vencimentos dos servidores públicos são admitidos pela 
Constituição, que proíbe, porém, seu cômputo ou acumulação para fins de acréscimos ulteriores. É a proibição do 
chamado "repique" que consiste na incidência de adicionais sobre adicionais. 
Vale dizer que só podem ser recebidos singelamente sem acumulações de qualquer natureza, isto é, não se 
somam ao vencimento para constituição da base sobre a qual eles mesmos incidiram. 
 
Como era 
Um servidor público cujo vencimento fosse de R$ 500,00 e recebesse três quinquênios, sendo cada um dos 
adicionais equivalente a 5% do salário, receberia;  
1o quinquênio 
R$ 500,00 + 25,00 (5% sobre o salário base que é R$ 500,00) = R$ 525,00 
2o quinquênio 
R$ 525,00 + 26,25 (5% sobre a nova base que agora é R$ 525,00) = R$ 551,25 
3o quinquênio 
R$ 551,25 + 27,56 (5% sobre a nova base que agora é R$ 551,25) = R$ 578,81 
 
Como é agora 
1o quinquênio 
R$ 500,00 + 25,00 (5% sobre o salário base de R$ 500,00) = R$ 525,00 
2o quinquênio 
R$ 525,00 + 25,00 (5% sobre o salário base de R$ 500,00) = R$ 550,00 
3o quinquênio 
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R$ 550,00 + 25,00 (5% sobre o salário base de R$ 500,00) = R$ 575,00 
 
      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;"  

A expressão, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, quer dizer que, a soma do "salário" 
dos dois cargos públicos não poderá exceder "o subsídio mensal em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal". 
 
       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;  

Conforme o dispositivo, um professor pode lecionar em duas escolas públicas. Assim, se foi aprovado em 
dois concursos públicos, um da rede municipal de ensino e outro da rede estadual, poderá acumular dois cargos, 
lecionando numa escola municipal e também numa escola estadual. Poderá também lecionar em duas escolas 
municipais ou em duas escolas estaduais ou federais. 
Um técnico ou cientista pode acumular dois cargos públicos remunerados, desde que o outro seja o de professor. 
É o caso, por exemplo, de um pesquisador da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
que lecione numa Universidade Estadual ou Federal.  
O médico poderá ocupar também dois cargos privativos de médico. Isto significa que ele poderá exercer, por 
exemplo, suas atividades em dois hospitais públicos; um estadual e outro municipal ou federal. O que a 
Constituição não permite é que ele ocupe dois cargos públicos, sendo um deles diferente do cargo de médico, 
como por exemplo, ser médico de um hospital estadual e chefe de serviço de contas a pagar da prefeitura de sua 
cidade. 
  
OBS: Cargos Privativos - São cargos que só podem ser ocupados por pessoas que tenham diploma e habilitação 
para o exercício de determinada profissão. Portanto, o cargo privativo de médico é aquele que só pode ser ocupado 
por alguém que seja diplomado e habilitado para o exercício da medicina. 
 
      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;  

Inciso que alarga a expressivamente a regra da inacumulabilidade, para abranger também a administração 
indireta. 
A nova redação deste dispositivo, imposta pela Emenda à Constituição nº 19/98, veio alargar ainda mais o âmbito 
da inacumulabilidade, para incluir nas regras também cargos nas subsidiárias de entidades da administração 
indireta e as sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público. 
 
       XVIII - a administração fazendária e seus serviços fiscais terão, dentro de suas áreas de competência 
e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da Lei; a Constituição 
assegura à Fazenda Pública e seus fiscais, prioridade sobre qualquer outro setor da administração, 
significando que poderão ter acesso a todo tipo de informação, mesmo aquela que deveria ser comunicada 
a outra repartição pública. Assim, os servidores públicos responsáveis pela fiscalização, devem ter acesso 
a tudo que se refere ao dinheiro público, para verificar se os tributos estão sendo pagos ou não ou adotar 
medidas judiciais para cobrança de tributos não recolhidos. 

 Inciso que assegura privilégio interno, administrativo, aos servidores da Fazenda e aos demais que exerçam 
atividades a ela ligadas. 
 
       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;"  
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 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. A reforma administrativa estabeleceu que as autarquias somente poderão ser criadas por meio 
de Lei específica, isto é, especial. 
Para a criação de Empresa Pública, de Sociedade de Economia Mista e de Fundação, há necessidade também 
de Lei específica, autorizando o governo a criá-las, o que se dará naturalmente por Decreto. 
Finalmente, a área de atuação de uma Fundação Pública deverá ser definida em Lei Complementar. 
 
Lei Complementar - Lei elaborada pelo Presidente da República, por comissão do Congresso Nacional, ou de 
qualquer de suas casas. 
Decreto - determinação escrita, emanada do chefe do Estado, ou de outra autoridade superior. 
 
       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; 

 A primeira conclusão que se impõe é a de que, para criar subsidiárias das entidades mencionadas no inciso 
anterior, não se poderá usar lei. Se isso fosse possível, a redação seria tão clara quanto é a do inciso anterior, 
onde se fala de "lei". Mas não. Aqui, o que se exige, é uma autorização legislativa, que, por ser autorização, 
pressupõe um pedido, e que será uma manifestação do Legislativo diferente de lei, assumindo a forma de decreto 
legislativo. 
 
        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. 

 A contratação de empresas pela administração pública para a construção de obras, serviços, compras e 
alienações é realizada mediante processo de licitação pública (concorrência pública). 
O processo de licitação é democrático, pois assegura, a todos os concorrentes, igualdades de condições para 
obtenção do contrato. Por outro lado, esta forma de seleção possibilita a administração pública contratar a empresa 
que oferecer o melhor serviço pelo menor preço. 
 
      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. 

 Expressão da impessoalidade administrativa. Qualquer sinal indicativo, frase, palavra ou o que quer que 
seja, que leve à identificação da pessoa que exerça atividade pública é inconstitucional. Note que nada se fala 
quanto à possibilidade de identificação de entidade, como partido político, por exemplo, que, por isso, poderá ser 
feita, a princípio. 
 
         § 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição de 
autoridade responsável, nos termos da Lei. 

 O que se pune aqui é a inobservância dos princípios referentes ao concurso público. A nulidade do ato não 
está condicionada a um determinado tempo, pelo que poderá ser reconhecida e declarada a qualquer momento. 
 
        § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente:  
 
       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;  
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     II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o 
disposto no art. 5º, X e XXXIII;  
    III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública." 

Usuário é cada um daqueles que usam ou desfrutam alguma coisa coletiva, ligada a um serviço público ou 
particular, exercendo seu direito de uso. 
A participação do cidadão na administração pública, será prevista na Lei que regulamentará seu acesso aos 
registros administrativos, bem como as informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5º, 
inciso X e XXXIII, incluindo a representação contra o servidor que abusar do cargo que ocupa ou for negligente 
para com seus deveres. 
A Lei, preverá também o encaminhamento de reclamações relativos a prestação de serviços públicos em geral. 
 
      § 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. 

 Improbidade significa mau caráter, desonestidade, maldade. No que concerne ao assunto em pauta, 
improbidade administrativa é a desonestidade praticada na administração, por qualquer agente servidor público ou 
não, que será punida com 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, e ainda sofrendo o agente a ação penal 
cabível. 
O parágrafo 5º assegura que a Lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados, ressalvando-
se as respectivas ações de ressarcimento. Ora, todo direito deve ser exercido dentro de um determinado espaço 
de tempo, caso contrário ocorrerá a prescrição, isto é, este direito não poderá mais ser exercitado. 
Portanto, se o poder público não processar e punir o agente da infração dentro de um prazo pré-fixado em Lei, não 
mais poderá fazê-lo. 
Por determinação constitucional será criada uma Lei que fixará os prazos constitucionais. 
A Lei 8424/92 de junho de 1992 disciplinou a responsabilidade civil daqueles servidores públicos que cometerem 
atos de improbidade administrativa. Para tais atos os prazos prescricionais estão definidos no art. 23 que dispõe 
que "as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta Lei podem ser propostas": 
       I - Até cinco (5) anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de 
confiança. 
     II - Dentro do prazo prescricional previsto em Lei específica, para faltas disciplinares puníveis a bem do serviço 
público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego 
 
      § 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. 

 Os serviços públicos são prestados tanto pelas pessoas jurídicas de direito público (União, Estado, 
Município), como pelas pessoas jurídicas de direito privado (indústrias, estabelecimentos comerciais, enfim, 
particulares em geral). 
Se na execução desses serviços, for constatado algum prejuízo a qualquer pessoa, esta deverá ser indenizada 
Essa indenização será paga pelo prestador de serviço seja ele administração pública ou o particular. Caso esse 
último não possuir condições financeiras para ressarcir o prejuízo pelo qual é responsável, a administração pública 
arcará com a indenização. 
Entretanto, é importante ressaltar que o causador do dano, seja ele um funcionário público ou funcionário de uma 
empresa particular, poderão ser obrigados a pagar o prejuízo que causaram caso fique provado dolo ou culpa. 
Nestas circunstâncias o dispositivo assegura o direito de regresso do valor correspondente ao dano que foi causa 
de indenização contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa, pois os valores pagos pela administração 
pública ou particulares a título de indenização, deverão ser cobrados do funcionário público ou particular para 
reembolsar o valor da indenização que foi paga 
A única hipótese para que a administração não indenize ou indenize com valor menor que o prejuízo, somente 
ocorrerá caso ela provar a culpa ou dolo da empresa particular. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                         Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

14 
 

 
          § 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."  

 É óbvio que a administração pública se constitui num núcleo de informações extremamente importantes e, 
que se forem conhecidas por indivíduos inescrupulosos, poderão trazer prejuízos as pessoas, ao país, bem como 
poderá beneficiar de forma criminosa àqueles que conseguirem a posse dessas informações.    
O conteúdo do parágrafo é claro, pois determina que Lei Ordinária estabelecerá condições especiais para a 
ocupação do cargo onde seu titular tenha acesso a informações privilegiadas. Um dos objetivos ao que parece se 
refere aos cargos de direção ou chefia superior. 
 
Exemplo: Um funcionário do Banco Central que tomando ciência com antecipação que o dólar seria valorizado 
em relação ao real dentro de poucos dias, comprasse, baseado nessa informação, alguns milhares de dólares 
conseguindo assim um lucro significativo com esta operação. 
 
            § 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:  
        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." 

 A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta 
poderá ser ampliada, permitindo assim, que as metas fixadas de desempenho sejam atingidas, gerando maior 
eficiência na prestação dos serviços públicos típicos e atípicos. 
O parágrafo em pauta refere-se a APO (Administração por Objetivos), corrente administrativa cuja ideologia é 
transferir a atenção e os esforços dos dirigentes, das atividades para os objetivos.  
O dispositivo, refere-se também a duração do contrato, fator significativo e indicador de que haverá prazo 
estabelecido para o cumprimento das metas, bem como mecanismos pré-estabelecidos de fiscalização e controle. 
Quanto a remuneração da pessoa, esta poderá ter um tratamento diferenciado em relação as regras gerais, 
sugerindo este parágrafo que esta remuneração seja relacionada as entidades da administração indireta, como as 
Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas, que poderão remunerar seus funcionários com valores 
superiores à aqueles fixados pela própria Constituição, alegando que precisam captar no mercado, profissionais 
de alto nível cuja remuneração nas empresas privadas de destaque, são geralmente mais elevados que o teto 
pago pelos serviços públicos. 
 
           § 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."  

 De notável nesse parágrafo é o fato de ele isentar as entidades paraestatais dos tetos de remuneração 
previsto pela Constituição Federal que corresponde ao salário dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
 
          § 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."  

 Antes desse parágrafo ser acrescentado pela Emenda Constitucional nº 20 /98 (Reforma da Previdência), 
era ato comum, que funcionários se aposentassem com tempo especial de aposentadoria. 
   Caso conquistassem um novo cargo público através de concurso, além de gozar dos benefícios da aposentadoria 
passavam a receber também os vencimentos do novo cargo. Portanto, recebiam duas remunerações distintas; 
uma, referente a aposentadoria, e a outra do novo cargo ocupado. 
 Atualmente, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, foi proibida a acumulação de proventos de 
aposentadoria e de vencimentos, ressalvados apenas os cargos acumuláveis na forma da Constituição atual, os 
cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em Lei de livre nomeação e exoneração.  
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Neste parágrafo três fatos podem ser evidenciados:  
 
A Emenda Constitucional 20 / 98 assegurou expressamente, o direito adquirido aos membros do poder e aos 
inativos, servidores e militares.  
 
O artigo 11 da Emenda 20 / 98 dispõe que "a vedação prevista no art. 37 § 10, da Constituição, não se aplica aos 
membros do poder e aos inativos, servidores e militares, que até a publicação desta Emenda tenham ingressado 
novamente no serviço público por concurso público em provas ou de provas de títulos, e pelas demais formas 
previstas na Constituição, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de 
previdência ao que se refere o art. 40 da Constituição, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que 
trata o parágrafo 11 desse mesmo artigo. 
 
Ora, o Inciso 11 do art. 37 refere-se ao teto salarial previsto pela Constituição e que corresponde ao do Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. Portanto é evidente que a soma dos proventos da aposentadoria mais os 
vencimentos oriundos do novo cargo, jamais poderão superar ao salário do Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
 
Por outro lado, o servidor aposentado e que foi nomeado após ser aprovado em um novo Concurso Público, não 
poderá se aposentar no novo cargo, pois de acordo com o regime de previdência do servidor público (art. 40 / CF 
ficou proibida o recebimento de mais de uma aposentadoria).  
 
             § 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. 
 
             § 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." (NR)  
 

Servidor e Funcionário Público 
    

 O servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Com o advento do novo Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais (L-008.112-1990), a antiga 
denominação funcionário público foi substituída pela de servidor público. 
 

 
Cargos Públicos 
Na organização do serviço público a Administração cria cargos e funções, institui classes e carreiras, faz 
provimentos e lotações, estabelece vencimentos e vantagens e delimita os deveres e direitos de seus servidores. 
Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e 
responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma 
estabelecida em lei. Função é a atribuição ou o conjunto de atribuições que a Administração confere a cada 
categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores para a execução de serviços 
eventuais. 
Todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo. As funções do cargo são definitivas; as funções 
autônomas são, por índole, provisórias, dada a transitoriedade do serviço que visam a atender. Daí por que as 
funções permanentes da Administração devem ser desempenhadas pelos titulares de cargos, e as transitórias, por 
servidores designados, admitidos ou contratados precariamente. Os servidores podem estabilizar-se nos cargos, 
mas não nas funções. Não obstante a validade deste princípio, muitas leis vinham dando estabilidade a servidores 
exercentes de funções, que, por natureza, são transitórias. 
Para liquidar de vez com essa aberração administrativa foi que o constituinte, desde 1967, passou a vincular a 
estabilidade à prévia aprovação em concurso público, requisito essencial para o preenchimento dos cargos de 
provimento efetivo. 
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Diferença entre Cargo Público e Função Pública 
 
Todo cargo público, só pode ser criado por lei. Essa é uma exigência da Constituição (art. 37, I). 
 
Não há como se confundir cargo com função pública. A ideia de função pública está relacionada com atividade, 
atribuição. Cargo, por sua vez, no seu sentido etimológico, pode ser traduzido como incumbência. 
 
Sob o aspecto material representa o lugar onde o servidor desempenha sua atividade específica. 
 
Cargo público é,  

• o lugar instituído na organização do funcionalismo, com denominação própria, atribuições específicas,  e 
estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por seu titular, na forma estabelecida em lei.   

Exemplo: Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (AFTN), Técnico do Tesouro Nacional (TTN), Fiscal de Mercadorias 
em Trânsito, Agente Administrativo, Procurador do Estado, etc. 
 
Função pública é, 

• a atribuição ou conjunto de atribuições que a Administração confere a cada categoria profissional ou 
individualmente a determinados servidores de serviços eventuais. 

 
Os cargos são distribuídos em classes (agrupamento de cargos da mesma profissão e com idênticas atribuições, 
responsabilidades e vencimentos) e carreira (agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, 
escalonadas segundo a hierarquia do serviço). O conjunto de carreiras e cargos isolados constitui o quadro 
permanente do serviço dos diversos órgãos da Administração. 
 
Assim, cargo de carreira é escalonado em classes, para acesso privativo de seus titulares, até a mais alta 
hierarquia profissional.  Já o cargo de chefia é o que se destina à direção dos serviços. 
 
Um quadro administrativo, portanto, é composto de cargos de carreira e cargos isolados, considerados aqueles 
como de caráter dinâmico que possibilitam ascensão do funcionário na escala hierárquica. Contrario sensu os 
cargos isolados não oferecem condições de promoção. 
 
O magistério superior, por exemplo, é uma carreira, porque resulta do agrupamento das classes seguintes: 
professores assistentes, adjuntos e titulares. 
 
Direito do Titular do Cargo Público 
 
Entre os direitos do titular do cargo público está o da estabilidade, mas esta restringe-se ao exercício, às 
prerrogativas da função, pois o cargo não é apropriável pelo servidor.  
 
A administração, por isto mesmo, pode alterar os cargos públicos ou os serviços, independentemente da 
aquiescência de seu titular, visto que este não tem direito adquirido à imutabilidade de suas atribuições. Hely 
Meirelles doutrina: 
 
O funcionário tem direito adquirido à permanência no funcionalismo, mas nunca adquirirá direito ao exercício da 
mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os vitalícios, que constituem uma exceção 
constitucional à regra estatutária. 
 
Segue dizendo o mestre: 
 
Enquanto subsistir o cargo, como foi provido, o seu titular terá direito ao exercício nas condições estabelecidas 
pelo Estatuto, mas se se modificar a estrutura, as atribuições, os requisitos para o seu desempenho, lícita é a 
exoneração, a disponibilidade, a remoção ou a transferência de seu ocupante, para que outro o desempenhe na 
forma da lei. O que não se admite é o afastamento arbitrário ou abusivo do titular, por ato do Executivo, sem lei 
que o autorize. 
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Temos, a título de exemplo, na carreira de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional uma mudança de nomenclatura de 
cargos e atribuições, onde os cargos de Fiscais de Tributos Federais e Controladores de Arrecadação, foram 
extintos em 1985 e transformados no atual AFTN, consoante Decreto-lei n° 2.225/85, sem que isto tenha causado 
qualquer furor nos tribunais. 
 
ARTIGO 38 - Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:"  
 
     I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego 
ou função; 
 
    II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração; 
 
    III - investido no mandato do Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceber 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; 

Quando o servidor público tiver que se afastar da administração para exercer um cargo eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para fins de aposentadoria, acréscimos salariais e promoção por antiguidade. Entretanto, o 
tempo em que o servidor exercer o cargo eletivo não será contado para efeito de promoção por merecimento, 
porque não haveria o que avaliar, pois durante esse tempo o servidor esteve afastado do cargo. 
 
     V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como 
se no exercício estivesse. 

Reza este artigo, que o servidor que for eleito para qualquer cargo de mandato eletivo, ficará afastado de seu 
cargo, retomando-o após o término do mandato.  
Quanto a remuneração, se for eleito prefeito, poderá optar entre a remuneração correspondente ao seu cargo de 
funcionário público e a de prefeito. 
Se for eleito vereador, havendo compatibilidade de horários, poderá continuar exercendo suas funções como 
servidor público, percebendo as vantagens de seu cargo, mais as do cargo eletivo. 
Caso os horários sejam incompatíveis, será aplicada a norma do inciso II (anterior). 
Em casos de afastamento do cargo eletivo, qualquer que seja o motivo, os benefícios serão pagos com base no 
salário do cargo de servidor e não com base no salário referente ao cargo de mandato eletivo. 
A remuneração durante o mandato, não será considerada para fins previdenciários, tanto é que se o servidor for 
eleito deputado e morrer durante sua gestão, seus dependentes não receberão a pensão com base no valor do 
salário de deputado, mas sim sobre a quantia com a qual venha contribuindo como servidor público. 
 
ARTIGO 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."   
 

Este conselho de política de administração, é um órgão criado com a incumbência de opinar sobre a política 
de recursos humanos da administração pública, incluindo planos de carreira, direitos e deveres, critérios de 
promoção, disciplina e remuneração. 
A legitimidade de representação deste conselho é traduzida pelo fato de que o mesmo é integrado por servidores 
públicos. 
 
        § 1º - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
observará: 
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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." 

Neste parágrafo, pode-se perceber a preocupação da reforma administrativa para com a profissionalização 
do funcionário público, proporcionando-lhe remuneração condizente com a complexidade, natureza, grau de 
responsabilidade e características do cargo. 
 
        § 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."  

Esta é uma iniciativa importante para a melhoria dos serviços públicos, pois estimula o servidor a enriquecer 
seus conhecimentos e consequentemente melhorar seu desempenho profissional. 
 
         § 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."  

No que se refere aos direitos do servidor público, foram excluídos o direito a irredutibilidade do salário e os 
adicionais de insalubridade e periculosidade, subsistindo, porém, alguns direitos sociais em favor do funcionário 
público e que foram também previstos para o trabalhador comum. 
 
Estes direitos estão abaixo elencados: 
- salário mínimo 
- garantia de salário mínimo 
- décimo terceiro salário 
- adicional noturno 
- salário-família para seus dependentes 
- jornada diária de trabalho de no máximo 8 horas e 44 horas semanais 
- repouso semanal remunerado 
- horas extras 
- férias 
- licença à gestante 
- licença-paternidade 
- proteção ao trabalho da mulher 
- segurança de trabalho 
- igualdade legal. 
 
      § 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."  

Remuneração por subsídio fixado em parcela única significa remuneração fixa, pré-estabelecida, sem 
acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, etc. 
O objetivo de se ter estabelecido a remuneração "por subsídio fixado em parcela única" está ligado ao fato de que 
haviam pessoas que trabalhavam na administração pública, recebendo salários de pequena monta, que, 
acrescidos de adicionais, abonos, verbas de representação, etc., acabavam por receber salários muito mais 
elevados. A adoção desse tipo de remuneração representa um movimento moralizador na administração. 
 
       § 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." 

Curiosamente, a redação facultada as entidades estatais estabelecer, ou não, por lei ordinária, um padrão de 
diferença entre a menor e a maior remuneração dos servidores públicos, que seria condicionante dos trabalhos 
dos conselhos de política de administração e remuneração de pessoal. 
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        § 6º - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e 
da remuneração dos cargos e empregos públicos." 

O parágrafo em epígrafe aborda dois aspectos: 
- expor à população como o funcionário é remunerado; 
- tornar efetivo o princípio da publicidade. 
 
      § 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.  

O texto demonstra mais uma vez, a preocupação do Estado com a melhoria de seus serviços, pois prevê que 
os recursos orçamentários provenientes da economia corrente de cada órgão, autarquia, fundação, etc., sejam 
empregados para o treinamento e desenvolvimento dos servidores, programas de qualidade e produtividade, e 
para o reaparelhamento e racionalização do serviço público. Parte desses recursos deve ser destinada para 
adicionais (acréscimos salariais) ou para prêmios de produtividade. 
 
       § 8º - A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos 
do § 4º.  

A EC-19 abre aqui, a possibilidade de instituição de política remuneratória que suprima, absolutamente, o 
pagamento de quaisquer gratificações ou adicionais aos servidores e empregados públicos. Isso é especialmente 
importante quando se constata que, hoje, praticamente todas as carreiras têm vencimentos básicos fixados em 
valores modestos, os quais são expressivamente inflados pela soma de um sem-número de gratificações, 
diferenças, adicionais, verbas e funções. 
 
ARTIGO 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. 

 O objetivo deste novo texto constitucional, é assegurar condições para que o dinheiro arrecadado por meios 
de contribuições previdenciárias, sejam utilizados de maneira criteriosa, de modo a preservar o equilíbrio 
financeiro, e proporcionar os meios suficientes para custear os pagamentos das aposentadorias e pensões dos 
servidores, procurando-se assim evitar a importação de recursos obtidos com o recolhimento de tributos (impostos, 
taxas contribuições). De maneira idêntica as empresas de iniciativa privada, onde as pensões e aposentadorias 
são custeadas pelos empregados e empregadores, o servidor público e seu empregador (União), também passam 
a contribuir em conjunto para pagar suas pensões e aposentadorias. Entretanto existe preocupação com a falta de 
dinheiro que a União, alguns estados, o Distrito Federal e os municípios, eventualmente venham a sofrer para o 
pagamento dos proventos de aposentadorias e pensões de seus servidores e, por esta razão autorizou que 
qualquer um deles (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), possam constituir algumas fontes de recursos 
adicionais, o que se fará mediante Lei, uma vez que se trata de gerenciamento de dinheiro público estabelecido 
pela Constituição. 
 
O artigo 249 é claro neste sentido, pois reza que: 
 
Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos 
respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos 
e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos.   
 
§ 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:  
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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;  

Neste item vale comentar que se o servidor sofreu um acidente grave não relacionado ao seu serviço, portanto 
não caracterizado como acidente de trabalho, mas que lhe ocasionou invalidez permanente, seus proventos serão 
proporcionais ao tempo que contribuiu no exercício de seu cargo. 
É o caso por exemplo, de um servidor público que no final de semana, sofresse um acidente, causando-lhe sérias 
lesões neurológicas, obrigando-o a se aposentar por invalidez.  
Ora, se este servidor contribuiu durante 18 anos, e sendo 35 anos a regra para se aposentar integralmente, 
receberá seus proventos de aposentadoria fracionada, isto é, apenas 18/35. 
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou 
aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, 
de 2015) 
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e 
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:  

Esta inovação pôs fim à aposentadoria integral por tempo de serviço, preservando a aposentadoria 
proporcional à idade, porém a vinculou ao tempo de contribuição e não mais ao tempo de serviço, como fazia 
anteriormente. 
Esta é outra oportunidade do servidor público se aposentar, mesmo que não tenha completado o tempo de 
serviço/contribuição. Esta opção de aposentadoria, só acontecerá depois que os servidores de ambos os sexos, 
alcançarem as idades respectivas de 65 e 60 anos. 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta 
de contribuição, se mulher; 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição. 
 
§ 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.  

Antigamente havia casos de aposentados que passavam a ganhar mais que aqueles que estavam na ativa, 
pois existiam casos de servidores que eram promovidos com aposentadoria. Atualmente, conforme o parágrafo 2º 
do art. 40, o servidor que se aposentar não poderá receber mais do que recebia quando estava na ativa, o mesmo 
ocorrendo com a viúva, que não poderá receber pensão maior do que o marido recebia quando ocupava seu cargo. 
 
§ 3º observa que: 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.  

Esta Lei determina como serão efetuados os cálculos dos proventos da aposentadoria, mas o valor deste 
nunca será superior ao valor total que o servidor recebia na ativa. 
 
Veja na íntegra o que diz o artigo 201 da Constituição Federal 
 
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:   
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;    
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;   
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;    
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;  
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 
2º.    
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.  
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal 
inferior ao salário mínimo.    
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