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Conteúdo 
 

Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar nº 100, de 21/11/2007, e alterações 
posteriores):  

Divisão Judiciária. Órgãos do Poder Judiciário.  
Composição do Tribunal de Justiça e funcionamento e atribuições.  

Corregedoria Geral da Justiça: composição, funcionamento e atribuições.   
Dos Serviços Auxiliares da Justiça.   

Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123, de 20/07/1968, e alterações 
posteriores).  

Dos Direitos e Deveres dos Serventuários. Incompatibilidades e Suspeições  
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Pernambuco (Lei Estadual nº 13.332, de 07/11/2007, e alterações posteriores). 
 

Exercícios 
Coletânea de Exercícios pertinentes 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 100, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007. 
CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
LIVRO I - DA DIVISÃO JUDICIÁRIA 

 
Art. 1º - O território do Estado de Pernambuco, para os fins da administração do Poder Judiciário estadual, divide-
se em circunscrições, comarcas, comarcas integradas, termos e distritos judiciários. 
 
Art. 2º - A circunscrição judiciária constitui-se da reunião de comarcas, uma das quais será sua sede. 
 
Art. 3º - Todo município será sede de comarca. 
§ 1°- O município que ainda não seja sede de comarca constitui termo judiciário. 
§ 2°- O Tribunal de Justiça, atendendo à conveniência administrativa, ao interesse público e aos requisitos 
objetivos, poderá dotar uma unidade jurisdicional de relevância judiciária ou não, segundo hierarquia apropriada, 
conforme dispuser esta Lei Complementar e o seu Regimento Interno. 
 
Art. 4º - A relação das circunscrições e suas respectivas sedes, bem como as comarcas e os termos judiciários 
que as integram, é a constante do Anexo I desta Lei. 
 
Art. 5º - São requisitos para a criação de comarcas: 
I - população mínima de vinte mil habitantes, com seis mil eleitores na área prevista para a comarca; 
II - mínimo de trezentos feitos judiciais distribuídos na comarca de origem, no ano anterior, referente aos municípios 
ou distritos que venham a compor a comarca; 
III - receita tributária mínima igual à exigida para a criação de municípios no Estado. 
Parágrafo Único - O desdobramento de juízos, ou a criação de novas varas, poderá ser feito por proposta do 
Tribunal de Justiça, quando superior a seiscentos o número de processos ajuizados anualmente. 
 
Art. 6º - O Tribunal de Justiça, para efeito de comunicação de atos processuais, realização de diligências e atos 
probatórios, poderá reunir, mediante Resolução, duas ou mais comarcas para que constituam uma comarca 
integrada, desde que próximas às sedes municipais, fáceis as vias de comunicação e intensa a movimentação 
populacional entre as comarcas contíguas. 
NOTA: Artigo regulamentado pela Resolução nº239, de16/06/208 (DOPJ 18/06/2008) 
 
Art. 7º - As comarcas poderão subdividir-se em duas ou mais varas e em distritos judiciários. 
§ 1º - As varas poderão, excepcionalmente, em caso de acúmulo ou volume excessivo de serviços, ser subdivididas 
em seções, conforme dispuser o regulamento específico. 
§ 2º - Os distritos judiciários, delimitados por Resolução do Tribunal de Justiça, não excederão, em número, os 
distritos administrativos fixados pelo município, podendo abranger mais de um. 
 
Art. 8º - O Distrito Estadual de Fernando de Noronha constitui Distrito Judiciário Especial da Comarca da Capital. 
Parágrafo único- O Presidente do Tribunal de Justiça designará, dentre os integrantes da primeira quinta parte 
da lista de antiguidade da mais elevada entrância, pelo prazo improrrogável de um ano, o Juiz que terá jurisdição 
plena sobre a área territorial do Arquipélago de Fernando de Noronha. (Nova redação dada pelo art.1º da Lei Complementar 
nº138, de 06/01/2009 (DOPL 07/01/2009)  
 
Art. 9º - Criado um novo município, o Tribunal de Justiça, mediante Resolução, definirá a comarca a que passa 
integrar como termo judiciário. 
Parágrafo Único - Enquanto não for publicada a respectiva Resolução, o novo município continuará integrado, 
para os efeitos da organização judiciária, à comarca da qual foi desmembrado. 
 
Art. 10º - As comarcas são classificadas em três entrâncias. 
Parágrafo Único - A classificação das comarcas do Estado, com as varas que as integram, é a constante do 
Anexo II desta Lei. 
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Art. 11 - Na reclassificação das comarcas, considerar-se-ão a população, o número de eleitores, a área geográfica, 
a receita tributária e o movimento forense, atendidos os seguintes índices mínimos: 
I -  2ª entrância: 5.000 (cinco mil); 
II -  3ª entrância: 25.000 (vinte e cinco mil). 
Parágrafo Único - Os índices a que alude o caput resultarão da soma dos coeficientes na proporção seguinte: 
I -  1 (um) por 5.000 (cinco mil) habitantes; 
II -  1 (um) por 1.000 (um mil) eleitores; 
III -  1 (um) por 1.000 km2 (um mil quilômetros quadrados) de área; 
IV -  1 (um) pelo equivalente, na receita orçamentária efetivamente arrecadada pelo município sede da comarca, 
a cem vezes o maior salário mínimo vigente no Estado; 
V -  2 (dois) por dezena de processos judiciais ajuizados anualmente. 
 
Art. 12 - A instalação de comarcas ou varas dependerá da conveniência administrativa do Tribunal de Justiça. 
 
Art. 13 - A mudança da sede da comarca e a sua reclassificação dependerão de lei de iniciativa do Tribunal de 
Justiça. 
 

LIVRO II - DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 
TÍTULO I- DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA 

 
Art. 14 - São órgãos do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco: 
I - O Tribunal de Justiça; 
II - Os Tribunais do Júri; 
III - Os Conselhos de Justiça Militar; 
IV - Os Juizados Especiais; 
V - Os Juízes Estaduais. 
 
Art. 15 - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo 
não prejudique o interesse público à informação. 
 
Art. 16 - Todas as decisões administrativas do Tribunal de Justiça serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas 
pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 
 

CAPÍTULO I - DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Seção I - Da Jurisdição e da Composição 

 
Art. 17 - O Tribunal de Justiça, com sede na Comarca da Capital e jurisdição em todo o território estadual, compõe-
se de 42 (quarenta e dois) Desembargadores 
 
NOTA: Nova redação dada pela Lei Complementar nº202, de 03/04/2012 (DOPE 04/04/2012)  
Redação anterior:"Art. 17 -  O Tribunal de Justiça, com sede na Comarca da Capital e jurisdição em todo o 
território estadual, compõe-se de trinta e nove Desembargadores. 
 
Art. 18 - O acesso ao cargo de Desembargador far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados 
na última entrância, em sessão pública, com votação nominal, aberta e fundamentada. 
§ 1º - No acesso pelo critério de merecimento, o Tribunal de Justiça observará o disposto na Constituição Federal, 
na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nesta Lei e em Resolução editada especificamente para esse fim. 
§ 2º - O Juiz mais antigo somente poderá ser recusado pelo voto nominal, aberto e fundamentado de dois terços 
dos integrantes do Tribunal de Justiça, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa. 
 
Art. 19 - Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça será composto, alternadamente, de membros do Ministério 
Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais 
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de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das 
respectivas classes. 
§ 1º - Quando for ímpar o número de vagas destinadas ao quinto constitucional, uma delas será, alternada e 
sucessivamente, preenchida por membro do Ministério Público e por advogado, de forma que, também sucessiva 
e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem os da outra em uma unidade. 
§ 2º - Recebida a indicação, o Tribunal de Justiça formará lista tríplice, enviando-a ao Governador do Estado, que, 
nos vinte dias subsequentes, escolherá um dos seus integrantes para nomeação. 
 

Seção II - Da Estrutura e do Funcionamento 
 
Art. 20 - Os órgãos do Tribunal de Justiça são os definidos no seu Regimento Interno, que estabelecerá a sua 
estrutura e funcionamento. 
 
Art. 21 - Nas sessões de julgamento, será obrigatório o uso das vestes talares. 
 
Art. 22 - O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras Regionais. 
 
Art. 23 - O Tribunal de Justiça poderá, em caráter excepcional e quando o acúmulo de processos o exigir, convocar 
Câmara Auxiliar de Julgamento, com jurisdição plena no âmbito correspondente, integrada por Juízes da Comarca 
da Capital, eleitos como substitutos dos Desembargadores no mesmo biênio, sob a presidência de um 
Desembargador, conforme dispuser o Regimento Interno. 
 
Art. 24 - Em caso de vaga, licença ou afastamento de qualquer de seus membros, por prazo superior a trinta dias, 
ou, ainda, na impossibilidade de compor quórum, poderão ser convocados, em substituição, Juízes singulares da 
entrância mais elevada, segundo critérios objetivos definidos em Resolução do Tribunal de Justiça. 
NOTA: Nova redação dada pelo art.1º da Lei Complementar nº163, de 17/12/2010 (DOPE 18/12/2010). 
Parágrafo Único - O Juiz de Direito convocado, durante a substituição, terá o mesmo tratamento, competência e 
subsídio atribuídos ao Desembargador substituído, não podendo, todavia, tomar parte nas sessões do Tribunal 
Pleno, da Corte Especial ou de qualquer órgão fracionário que esteja apreciando matéria de natureza 
administrativa. 
 
Art. 25 - No Tribunal de Justiça, não poderão ter assento no mesmo Grupo, Seção ou Câmara, cônjuges ou 
companheiros e parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral até o terceiro grau, 
inclusive. 
Parágrafo Único - Nas sessões de julgamento, o primeiro dos membros mutuamente impedido que votar, excluirá 
a participação do outro no julgamento. 
 

Seção III - Da Competência 
 
Art. 26 - Compete ao Tribunal de Justiça: 
I - processar e julgar originariamente: 
a) o Vice-Governador, os Secretários de Estado, os Prefeitos, os Juízes Estaduais e os membros do Ministério 
Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça da União; 
b) os Deputados Estaduais, nos crimes comuns, ressalvada a competência da Justiça da União; 
c) os conflitos de competência entre órgãos da Justiça Estadual, inclusive entre órgãos do próprio Tribunal; 
d) os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem interessados o 
Governador, o Prefeito da Capital, a Mesa da Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas e o Procurador-Geral 
da Justiça; 
e) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas do Estado e dos Municípios, não compreendidos 
na alínea anterior; 
f) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do próprio Tribunal, inclusive do seu Presidente, do 
Conselho da Magistratura, do Corregedor Geral da Justiça, do Governador, da Mesa da Assembleia Legislativa, 
do Tribunal de Contas, inclusive do seu Presidente, do Procurador-Geral da Justiça, do Conselho Superior do 
Ministério Público, do Prefeito e da Mesa da Câmara de Vereadores da Capital; 
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g) os mandados de segurança e os habeas data contra atos dos Secretários de Estado, do Chefe da Polícia Civil, 
dos Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, dos Juízes de Direito e do Conselho da 
Justiça Militar; 
h) o mandado de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição do Poder Legislativo ou 
Executivo, estadual ou municipal, do Tribunal de Contas ou do próprio Tribunal de Justiça, desde que a falta dessa 
norma torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade e à cidadania; 
i) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade, inclusive judiciária, cujos atos estejam sujeitos 
diretamente à jurisdição do Tribunal, ou quando se trate de crime sujeito originariamente à sua jurisdição; 
j) a representação para assegurar a observância dos princípios na Constituição Estadual, e que sejam compatíveis 
com os da Constituição Federal; 
l) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face da Constituição 
Estadual, ou de lei ou ato normativo municipal em face da Lei Orgânica respectiva; 
m) a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
n) a representação para garantia do livre exercício do Poder Judiciário estadual, quando este se achar impedido 
ou coato, encaminhando a requisição ao Supremo Tribunal Federal para fins de intervenção da União; 
o) os pedidos de revisão e reabilitação, relativamente às condenações que houver proferido em processos de sua 
competência originária; 
p) as ações rescisórias de seus julgados ou de Juízes sujeitos à sua jurisdição; 
q) a execução de sentença proferida nas ações de sua competência originária, facultada a delegação de atos do 
processo a Juiz de primeiro grau; 
r) as arguições de suspeição e impedimento opostas aos magistrados e ao Procurador-Geral de Justiça; 
s) a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por 
prerrogativa da função; 
t) o incidente de falsidade e o de insanidade mental do acusado nos processos de sua competência; 
II - julgar os recursos e remessas de ofício relativos às ações decididas pelos Juízes estaduais; 
III - julgar os recursos das decisões dos membros do Tribunal e de seus órgãos nos casos previstos em lei e no 
Regimento Interno; 
IV - eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal, o Corregedor Geral da Justiça, os membros do Conselho 
da Magistratura e do Conselho de Administração da Justiça Estadual, com os respectivos suplentes, os membros 
das Comissões Permanentes e das demais que forem constituídas; 
V - dar posse, em sessão solene, ao Presidente, ao Vice-Presidente, ao Corregedor Geral, aos membros do 
Conselho da Magistratura, do Conselho de Administração da Justiça Estadual, das Comissões Permanentes e 
seus suplentes e aos novos Desembargadores; 
VI - elaborar, em sessão pública e escrutínio aberto, lista tríplice para o preenchimento das vagas correspondentes 
ao quinto reservado aos advogados e membros do Ministério Público, bem como para a escolha dos advogados 
que devem integrar o Tribunal Regional Eleitoral; 
VII - escolher o Diretor e o Vice-Diretor da Escola Superior da Magistratura; 
VIII - eleger, em sessão pública e escrutínio secreto, dois de seus membros e dois Juízes de Direito, bem como os 
respectivos suplentes, para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral. (Nova redação dada pelo art.1º da Lei Complementar 
nº138, de 06/01/2009 (DOPL 07/01/2009)  
IX . escolher, em sessão pública e escrutínio aberto, pelo voto da maioria absoluta, Juízes de Direito ou substituto 
da mais elevada entrância para substituírem, nos impedimentos ocasionais, férias ou licenças, os 
Desembargadores;. (Nova redação dada pelo art.1º da Lei Complementar nº163, de 17/12/2010 (DOPE 18/12/2010). 
X - indicar ao Presidente do Tribunal o Juiz que deva ser promovido e removido por antiguidade e merecimento; 
XI - decidir sobre permuta de magistrados; 
XII - decidir sobre a remoção voluntária de Juízes; 
XIII - escolher, em sessão pública e escrutínio aberto, os Juízes que devem compor os Colégios Recursais; 
XIV - autorizar a designação de Juízes de Direito da mais elevada entrância para auxiliar o Presidente, o Vice-
presidente e o Corregedor Geral de Justiça, permitindo uma recondução; 
XV - declarar a vacância do cargo por abandono ou renúncia de magistrado; 
XVI - aplicar as sanções disciplinares aos magistrados, nos casos e pela forma previstos em lei; 
XVII - avaliar, para fins de vitaliciamento, a atuação dos Juízes Substitutos, pelo voto da maioria absoluta dos seus 
membros, por ocasião do último trimestre do biênio; 
XVIII - promover a aposentadoria compulsória de magistrado, por implemento de idade ou por invalidez 
comprovada; 
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XIX - propor à Assembleia Legislativa: 
a) a alteração da organização e da divisão judiciária; 
b) a criação ou a extinção de cargos e a fixação da respectiva remuneração; 
c) o regime de custas das Serventias Judiciais e dos Serviços Notariais e de Registro; 
XX - organizar os serviços auxiliares, provendo os cargos, na forma da lei; 
XXI - decidir sobre matéria administrativa pertinente à organização e ao funcionamento da Justiça Estadual; 
XXII - organizar e realizar os concursos públicos para o ingresso na magistratura estadual; 
XXIII - organizar e realizar concursos públicos para provimento dos cargos do quadro de servidores do Poder 
Judiciário estadual; 
XXIV - organizar e realizar concursos públicos para o exercício da atividade notarial e de registro; 
XXV - autorizar, por solicitação do Presidente do Tribunal, a alienação, a qualquer título, de bem próprio do Poder 
Judiciário, ou qualquer ato que implique perda de posse que detenha sobre imóvel, inclusive para efeito de simples 
devolução ao Poder Executivo; 
XXVI - autorizar, por solicitação do Presidente do Tribunal de Justiça, a aquisição de bem imóvel; 
XXVII - aprovar a proposta do orçamento do Poder Judiciário; 
XXVIII - representar à Assembleia Legislativa sobre a suspensão da execução, no todo ou em parte, de lei ou ato 
normativo, cuja inconstitucionalidade tenha sido declarada por decisão definitiva; 
XXIX - solicitar intervenção federal nos termos da Constituição da República; 
XXX - aprovar as súmulas de sua jurisprudência predominante; 
XXXI - decidir sobre a perda de posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças; 
XXXII - elaborar o seu Regimento Interno; 
XXXIII - autorizar a convocação de Juízes do quadro de substitutos do Tribunal de Justiça para, por período 
determinado e improrrogável, juntamente com o Desembargador do gabinete onde houver acúmulo de processos, 
agilizá-los, mediante prévia redistribuição; 
XXXIV - aprovar o Plano Bienal e Plurianual de Gestão, bem como a prestação de contas do Presidente do Tribunal 
de Justiça. 
 

Seção IV - Dos Órgãos de Direção 
 
Art. 27 - São cargos de direção o de Presidente, o de Vice-Presidente e o de Corregedor Geral da Justiça. 
 
Art. 28 - A chefia e a representação do Poder Judiciário estadual competem ao Presidente do Tribunal de Justiça. 
 
Art. 29 - O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor Geral da Justiça serão eleitos pela maioria dos membros 
do Tribunal de Justiça, em votação secreta, para mandato de dois anos, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, 
realizada na primeira quinzena de dezembro do segundo ano do mandato do Presidente a ser substituído, proibida 
a reeleição 
 
NOTA: Nova redação dada pela Lei Complementar nº204, de22/05/2012 (DOPE 01/06/2012)  
Redação anterior: Art. 29 -  O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor Geral da Justiça serão eleitos pela 
maioria dos membros do Tribunal de Justiça, em votação secreta, para mandato de dois anos, em sessão ordinária 
do Tribunal Pleno, realizada na primeira semana de dezembro do segundo ano do mandato do Presidente a ser 
substituído, proibida a reeleição. 
 
§ 1º - É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada antes da eleição. 
§ 2º - O Desembargador que tiver exercido cargo de direção por quatro anos, consecutivos ou não, ficará inelegível 
até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. 
§ 3º - Havendo renúncia de cargo ou assunção não eventual do titular a outro cargo de direção no curso do 
mandato, considerar-se-ão, para todos os efeitos, como completados os mandatos para os quais foi eleito o 
Desembargador. 
 
Art. 30 - A vacância dos cargos de direção, no curso do biênio, importa na eleição do sucessor, dentro de dez dias, 
para completar o mandato. 
Parágrafo Único - A vedação da reeleição não se aplica ao Desembargador eleito para completar período de 
mandato inferior a um ano. 
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Art. 31 - O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor Geral da Justiça não poderão participar de Tribunal 
Eleitoral. 
 

Seção V - Dos Órgãos de Controle Interno 
Subseção I - Do Conselho da Magistratura 

 
Art. 32 - O Conselho da Magistratura, órgão de orientação, disciplina e fiscalização da primeira instância do Poder 
Judiciário estadual, com sede na Capital do Estado e jurisdição em todo seu território, tem como órgão superior o 
Tribunal de Justiça. 
 
Art. 33 - O Conselho da Magistratura será composto pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente 
e pelo Corregedor Geral da Justiça, como membros natos, e por quatro Desembargadores, eleitos na forma do 
Regimento Interno, para um mandato de dois anos, admitida a reeleição para um único período subsequente. 
NOTA: Nova redação dada pelo art.1º da Lei Complementar nº163, de 17/12/2010 (DOPE 18/12/2010). 
Parágrafo Único - Com os titulares, serão eleitos os respectivos suplentes, que os substituirão em suas faltas, 
licenças ou impedimentos. 
 
Art. 34 - Em caso de acúmulo ou volume excessivo de serviços, poderá o Conselho declarar qualquer comarca ou 
vara em regime especial, por tempo determinado, designando um ou mais Juízes para exercerem, 
cumulativamente com o titular, a jurisdição da comarca ou vara. 
§ 1º - Os processos acumulados serão redistribuídos de conformidade com o que determinar o Regulamento do 
Regime Especial. 
§ 2°- Nas comarcas providas de mais de uma vara, o Conselho da Magistratura poderá determinar a temporária 
sustação, total ou parcial, da distribuição de novos processos a varas em regime especial. 
§ 3º - Findo o regime especial, será apresentado pela Corregedoria Geral da Justiça relatório circunstanciado ao 
Conselho da Magistratura, que, se comprovar a desídia do Juiz da comarca ou vara, encaminhará a matéria ao 
Tribunal, para fins de instauração de procedimento administrativo disciplinar. 
 

Subseção II - Da Corregedoria Geral da Justiça 
 
Art. 35 - A Corregedoria Geral da Justiça, dirigida pelo Corregedor Geral e auxiliada por Juízes Corregedores, por 
quadro próprio de auditores e pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção, é órgão de fiscalização, controle, 
orientação forense e disciplina dos magistrados da primeira instância, dos serviços auxiliares da justiça das 
primeiras e segundas instâncias, dos Juizados Especiais e dos serviços públicos delegados. 
§ 1º - Os Juízes Corregedores Auxiliares e os Juízes Membros da Comissão Estadual Judiciária de Adoção serão 
obrigatoriamente Juízes de Direito da mais elevada entrância, indicados pelo Corregedor Geral da Justiça, ouvido 
o Tribunal de Justiça. 
§ 2º - A designação dos Juízes Corregedores considerar-se-á finda com o término do mandato do Corregedor 
Geral, permitida a recondução. 
§ 3º - Os auditores, integrantes do quadro de carreira do Poder Judiciário, auxiliarão os Juízes Corregedores e, 
quando necessário, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, nos trabalhos de correição e fiscalização dos 
serviços judiciais e extrajudiciais. 
 
Art. 36 - Compete à Comissão Judiciária de Adoção - CEJA, órgão vinculado à estrutura da Corregedoria Geral 
da Justiça, cuja composição, regulamento e atribuições serão definidos por Resolução do Tribunal de Justiça, 
promover o estudo prévio e a análise de pedido de adoção internacional, fornecer o respectivo laudo de habilitação, 
a fim de instruir o processo competente, e manter banco de dados centralizado de todos os interessados e de 
adoções, nacionais e internacionais, realizadas no Estado de Pernambuco. 
 
Art. 37 - O Corregedor Geral da Justiça poderá requisitar, de qualquer repartição pública ou autoridades, 
informações e garantias necessárias ao desempenho de suas atribuições. 
 
Art. 38 - O Corregedor Geral da Justiça poderá requisitar qualquer processo aos juízes de primeiro grau de 
jurisdição, tomando ou expedindo nos próprios autos, ou em provimento, as providências ou instruções que 
entender necessárias ao andamento dos serviços. 
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Art. 39 - No exercício de suas atribuições, poderão os Juízes Corregedores, em qualquer tempo e a seu juízo, 
dirigir-se para qualquer unidade jurisdicional do Estado de Pernambuco, em que devam apurar fatos que atentem 
contra a conduta funcional ou moral de Juízes, servidores, notários e oficiais de registro, ou a prática de abusos 
que comprometam a administração da Justiça. 
 
Art. 40 - A Corregedoria Geral da Justiça fará inspeções anuais em todas as circunscrições e promoverá correições 
gerais quando entender necessário. 
NOTA: Nova redação dada pelo art.1º da Lei Complementar nº138, de 06/01/2009 (DOPL 07/01/2009)  
§ 1º - As unidades judiciárias deverão, no decorrer do biênio administrativo do Corregedor Geral da Justiça, ser 
inspecionadas de forma individualizada, conforme o acervo de processos e a estrutura administrativa existentes, 
em cuja diligência serão asseguradas as presenças de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do 
Ministério Público Estadual. 
§ 2º - A Corregedoria Geral da Justiça cientificará da correição, com antecedência de quinze (15) dias, aos 
organismos citados no § 1º deste artigo, nas pessoas dos seus representantes legais, indicando o horário, as datas 
de início e final da correição de cada unidade judiciária, e o local da diligência. 
 
Art. 41 - A correição terá início com a audiência geral de abertura, sobre a qual será dada prévia e ampla 
publicidade, inclusive através do órgão oficial, podendo, os que se sentirem agravados pelas autoridades judiciárias 
ou pelos servidores e agentes públicos delegados do Poder Judiciário estadual, apresentar suas queixas e 
reclamações. 
 
Art. 42 - Resolução do Tribunal de Justiça disporá sobre o Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça. 
 
Art. 43 - O Tribunal de Justiça proverá os meios necessários à Corregedoria Geral da Justiça para consecução de 
seus fins institucionais, mediante dotação orçamentária própria. 
 

 
 

LIVRO IV - DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA 
TÍTULO ÚNICO-DAS NORMAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 147 - Os Serviços Auxiliares da Justiça serão disciplinados por lei, Regimentos Internos dos órgãos do Poder 
Judiciário ou Resolução do Tribunal de Justiça. 
Parágrafo Único - O Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário definirá o seu regime jurídico, formas de 
investidura, remuneração e regime disciplinar, de modo a assegurar a boa prestação jurisdicional, respeitadas as 
normas desta Lei. 
 
Art. 148 - Os Serviços Auxiliares da Justiça serão executados: 
I - diretamente, pelos servidores do Poder Judiciário estadual; 
II - indiretamente, pela colaboração popular, voluntária ou não, e por entidades públicas ou privadas. 
§ 1º - Os Serviços Auxiliares poderão ser delegados a entidades públicas ou privadas, na forma da lei. 
§ 2º - Resolução do Tribunal de Justiça regulamentará a prestação de serviços voluntários ao Poder Judiciário. 
§ 3º - As funções previstas no caput deste artigo, onde não houver serviço auxiliar próprio, serão confiadas a 
pessoas físicas idôneas e, quando possível, com especialização técnica, observadas as cautelas das leis 
processuais, de forma que não haja a interrupção da prestação jurisdicional. 
§ 4º - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, as partes custearão os honorários fixados em favor do nomeado 
ou, se beneficiárias pela gratuidade, o próprio Poder Judiciário o fará com recursos próprios, nos termos e limites 
fixados em Resolução do Tribunal de Justiça. 
 
Art. 149 - As funções de confiança do Juízo e do Foro Judicial, bem assim as suas substituições, serão preenchidas 
por designação do Presidente do Tribunal de Justiça, após indicação do Juiz Titular e do Diretor do Foro, 
respectivamente. 
§ 1º - A escolha far-se-á dentre os servidores do Poder Judiciário habilitados, na forma da lei, ao exercício da 
função. 
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§ 2º - Não se aplicam as disposições deste artigo em relação às funções de confiança que a lei dispuser como de 
indicação privativa do Presidente do Tribunal. 
 
Art. 150 - Os magistrados de primeira instância serão assessorados, nos termos da lei, por servidores do Poder 
Judiciário. 
§ 1º - Só poderá funcionar, na assessoria do Juiz, o servidor bacharel ou acadêmico em Direito, atendidos os 
requisitos previstos em Resolução do Tribunal de Justiça. 
§ 2º - Ao assessor do magistrado, será atribuída gratificação definida em lei. 
 
Art. 151 - O número de secretarias não excederá ao de varas e Juizados, podendo o Tribunal de Justiça, mediante 
Resolução, vincular uma Secretaria a mais de um Juízo. 
 
Art. 152 - O Oficial de Justiça vincula-se, jurisdicionalmente, ao juiz ou relator responsável pela expedição da 
ordem a ser cumprida e, administrativamente, à Diretoria do Foro ou à Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça, 
onde terá lotação. 
 

 
   

LEI Nº 6.123 DE 20 DE JULHO DE 1968. 
Dos Direitos e Deveres dos Serventuários. Incompatibilidades e Suspeições  

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
  

TÍTULO IV 
DOS DIREITOS E VANTAGENS 

 
De ordem pecuniária, são o subsídio ou o vencimento, mais as vantagens pecuniárias (gratificações, 
adicionais e indenizações). 
 
As gratificações, incluem as parcelas decorrentes do exercício de função comissionada, cargo em comissão 
ou de natureza especial, bem como a gratificação natalina (décimo terceiro salário). Leis esparsas criam outras 
gratificações, em prol de determinadas categorias. 
 
Os adicionais podem ser de vários tipos e constam de várias leis esparsas, normalmente relacionados ao local 
ou à natureza do trabalho.  A Constituição, nos direitos sociais, refere-se expressamente ao decorrente de 
atividades insalubres, penosas ou perigosas, de serviço extraordinário, por trabalho noturno e ao adicional 
devido nas férias.  
     
As indenizações decorrem de despesas realizadas pelo servidor em razão do serviço. São a ajuda de custo (em 
caso de mudança permanente, para trabalhar em outra sede), as diárias (gastos com deslocamento transitório e 
eventual) e a indenização de transporte (quando o servidor utiliza veículo próprio para realizar atividades 
externas). 
 
Há também os benefícios de natureza previdenciária, devidos ao servidor e aos seus dependentes. Incluem: o 
auxílio-natalidade, o auxílio-funeral, o salário-família e o auxílio-reclusão (atualmente, estes dois apenas são 
devidos aos servidores de baixa renda). 
 
Em termos de benefícios previdenciários, há também a pensão, que pode ser temporária ou vitalícia.  
A pensão temporária é devida aos filhos ou enteados (até 21 anos ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez) 
e aos menores sob guarda (até 21 anos).  
 
À inexistência desses dependentes, ou seja, subsidiariamente, também são contempláveis o irmão órfão (até 
21 anos) ou inválido (enquanto durar a invalidez), bem como a pessoa designada, que vivia às expensas do 
servidor falecido, até 21 anos ou, se inválida, enquanto durar a invalidez. 
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A pensão vitalícia é concedida ao cônjuge sobrevivente e/ou à companheira ou companheiro, que comprove 
união estável. É devida também à pessoa desquitada, separada ou divorciada, que faça jus à pensão alimentícia.  
 
Caso não haja cônjuge ou companheiro (o fato de haver pessoa separada etc., com direito à pensão, não impede), 
ou seja, subsidiariamente, são contempláveis os pais e a pessoa designada, maior de sessenta anos ou 
portadora de deficiência (em ambos os casos precisando provar a dependência econômica em relação ao 
servidor falecido). 
 
Caso haja pluralidade de dependentes, divide-se o valor da pensão em duas partes: uma para os titulares de 
pensão vitalícia e outra para os de pensão temporária, subdividindo-se cada parcela "per capita".  
 
Por exemplo: deixando o "de cujus" viúva e dois filhos menores, aquela tem direito à pensão vitalícia (50%) e 
estes à pensão temporária (50% a ser rateado entre ambos, 25% para cada um). Caso o servidor deixe viúva, 
companheira e dois filhos, aquelas têm direito à pensão vitalícia (50% a ser rateado entre ambas, 25% para cada) 
e estes à pensão temporária (50% a ser rateado entre ambos, 25% para cada um). 

 
CAPÍTULO I 

DA DURAÇÃO DO TRABALHO 
  
Art.  85.  A duração normal do trabalho será de seis horas por dia ou trinta horas por semana, podendo, 
extraordinariamente, ser prorrogada ou antecipada, na forma que dispuser o regulamento.  
Parágrafo único.  Excetuam-se do disposto neste artigo o trabalho executado por funcionário em serviço externo 
que, pela própria natureza, não pode ser aferido por unidade de tempo.  
  
Art. 86.  Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, a duração normal do trabalho noturno 
será de seis horas por dia, podendo, extraordinariamente, ser prorrogada ou antecipada, na forma que 
dispuser o regulamento.  
Parágrafo único. Considera-se noturno o trabalho executado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco 
horas do dia seguinte.  
  
Art.  87.  A duração normal do trabalho do funcionário que ocupar cargo do Serviço Técnico Científico será 
de quatro horas por dia, ou vinte horas semanais, podendo excepcionalmente ser aumentada mediante 
antecipação ou prorrogação do expediente pela autoridade competente.  
   
Art.  88.  Nos serviços que exijam trabalho aos domingos e feriados, será estabelecida escala mensal de 
revezamento.  
  
Art. 89.  Poderão ser estabelecidos os regimes de tempo complementar e integral com dedicação exclusiva, 
no interesse do serviço e a juízo da administração.  
  

CAPÍTULO II 
DO TEMPO DE SERVIÇO 

  
Art. 90. A apuração do tempo de serviço será feita em dias.  
Parágrafo único.  O número de dias será convertido em anos, considerado o ano de trezentos e sessenta e cinco 
dias.  
  
Art. 91. Será considerado de efetivo exercício o afastamento decorrente de:  
I - férias;  
II - casamento;  
III - luto;  
IV - exercício de outro cargo, função de Governo, ou direção nos serviços da administração direta ou indireta do 
Estado;  
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V - exercício em cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, quando posto à disposição de entidades 
da administração direta ou indireta, da União, dos Estados e Municípios;  
VI - convocação para o serviço militar;  
VII - júri e outros serviços obrigatórios por lei;  
VIII - licença-prêmio;  
IX - licença à funcionária gestante e ao funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional;  
X - licença, até o limite de dois anos, ao funcionário acometido de moléstia consignada no parágrafo único do art. 
97, ou de outras indicadas em lei;  
XI - missão oficial no país ou no estrangeiro, com ônus para o Estado, mediante ato de autorização do Governador;  
XII - participação em congressos ou cursos de especialização, realização de pesquisas científicas, estágios ou 
conferências culturais, com a autorização do Governador e a competente prova de frequência e aproveitamento;  
XIII - desempenho de comissões ou funções previstas em lei ou regulamento;  
XIV - trânsito, na forma prevista nos regulamentos;  
XV - desempenho de função eletiva da União, dos Estados e dos Municípios;  
XVI - expressa determinação legal, em outros casos.  
  
§1º Para os efeitos deste Estatuto, entende-se por acidente no trabalho o evento que cause dano físico ou mental 
ao funcionário por efeito ou na ocasião do serviço.  
§2º Equipara-se ao acidente no trabalho a agressão quando não provocada, sofrida pelo funcionário no serviço ou 
em razão dele.  
§3º Por doença profissional, para os efeitos deste Estatuto, entende-se aquela peculiar ou inerente ao trabalho 
exercido, comprovada em qualquer hipótese a relação de causa e efeito.  
§4º Nos casos previstos nos §§1°, 2º, 3º deste artigo, o laudo resultante da inspeção médica deverá estabelecer 
rigorosamente a caracterização do acidente no trabalho e da doença profissional.  
  
Art. 92. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, será computado:  
I - o  tempo  de  serviço  público  federal,  estadual  ou  municipal,  inclusive  o  de desempenho de mandato eletivo 
anterior à investidura;  
II - o período de serviço ativo, nas Forças Armadas, prestado durante a paz, computado pelo dobro o tempo em 
operação de guerra;  
III - o tempo de serviço prestado em autarquia federal, estadual ou municipal;  
IV - o período de trabalho prestado a instituição de caráter privado que tiver sido transformada em órgão da 
administração direta ou em autarquia;  
V - o tempo de duração da licença prêmio não gozada contado em dobro;  
VI - o tempo de duração de licença para tratamento de saúde;  
VII - o tempo de licença a funcionária casada para acompanhar o marido até o máximo de dois anos;  
VIII - o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado, desde que ocorra o aproveitamento 
ou a reversão, respectivamente.  
  
Art. 93. É vedada a contagem de tempo de serviço prestado concorrentemente em cargos ou funções 
diversas da União, dos Estados, do Distrito Federal, Territórios, Municípios, autarquias e instituições 
privadas que hajam sido convertidas em órgãos de administração direta ou em autarquia.  
Parágrafo único. O tempo de serviço anterior ao período concorrente será contado:  
I - exclusivamente para o cargo em que foi prestado, se o funcionário continuar a exercê-lo em regime de 
acumulação;  
II - para um só dos cargos exercidos concorrentemente, se houver sido prestado em outro cargo.  
  
Art.  94.  O titular de cargo de provimento efetivo adquire estabilidade depois de dois anos de efetivo 
exercício.  
  
§1º A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo.  
§2º O funcionário que houver adquirido estabilidade só poderá ser demitido, mediante inquérito administrativo em 
que lhe seja assegurada ampla defesa.  
  

CAPÍTULO III 
DA DISPONIBILIDADE 
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Art. 95. O funcionário estável, no caso de extinção ou declaração da desnecessidade do cargo pelo Poder 
Executivo, será posto em disponibilidade remunerada, com os proventos proporcionais ao tempo de 
serviço.  
  
§1º A extinção do cargo far-se-á, na administração direta, mediante lei, e na administração indireta por ato do 
Poder Executivo. 
§2º A declaração da desnecessidade do cargo far-se-á por ato do Poder Executivo.  
§3º O valor do provento a ser auferido pelo funcionário em disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço, 
na razão de um trinta e cinco avos por ano de serviço, se do sexo masculino, ou de um trinta avos, se do sexo 
feminino, acrescido da gratificação adicional por tempo de serviço percebida à data da disponibilidade e do salário-
família.  
§4º Ao funcionário posto em disponibilidade, é vedado sob pena de cassação da disponibilidade, exercer, qualquer 
cargo, função ou emprego, ou prestar serviço retribuído, mediante recibo, em órgão ou entidade da administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, ou dos Municípios, ressalvadas as hipóteses de acumulação legal, ou 
expressa determinação em lei. 
§5º  O  funcionário  em  disponibilidade  poderá  ser  aposentado,  na  forma  prevista  neste Estatuto.  
  

CAPÍTULO IV 
DA APOSENTADORIA 

  
Art. 96. O funcionário será aposentado: (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro 
de 2000.)  
I - por invalidez; (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade; ((REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 
de janeiro de 2000.)  
III - a pedido, quando contar: (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
a) trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino; (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, 
de 14 de janeiro de 2000.)  
b) trinta anos de serviço, se do sexo feminino. (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de 
janeiro de 2000.)  
c) após 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, ou 25 anos, se professora. (Acrescida 
pelo art. 1º da Lei nº 8.847, de 25 de novembro de 1981.) (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 
28, de 14 de janeiro de 2000.)  
  
§1º Os limites de idade e de tempo de serviço poderão ser reduzidos, na forma prevista no art. 100, §2º da 
Constituição do Brasil. (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
 
§2º  A  aposentadoria  por  invalidez  será  sempre  precedida  de  licença  por  período  não inferior  a  vinte  e  
quatro  meses,  salvo  quando  o  laudo  médico  concluir  pela incapacidade definitiva para o serviço(REVOGADO) 
(Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
  
§3º  Para  concessão  de  aposentadoria  por  invalidez  a  inspeção  será  realizada  por  uma junta de pelo menos 
três médicos. (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
 
§4º No caso do item II o funcionário ficará dispensado do comparecimento ao serviço, a partir da data em que 
completar a idade limite. (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
  
§5º É facultado ao aposentado por invalidez, quando recuperado, requerer a revisão do ato de sua aposentadoria, 
no que se refere exclusivamente ao fundamento para sua concessão, a fim de enquadrá-lo no inciso III deste 
artigo, desde que na esfera administrativa não possa ser cumprido o disposto no art. 74. (REVOGADO) (Revogado pelo 
art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
  
§6º Para efeito do estabelecido no parágrafo anterior, o aposentado por invalidez, além de atender á exigência do 
art. 73, deverá ter, à data do seu requerimento, mais de 35 anos, se do sexo masculino ou mais de 30 anos, se do 
sexo feminino, de função pública, inclusive o período da inatividade (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei 
Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
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Art. 97. Os proventos da aposentadoria serão (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de 
janeiro de 2000.)  
I - integrais, quando o funcionário: (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
  
a) contar trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino, ou trinta anos se do feminino; (REVOGADO) (Revogado 
pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
b) invalidar-se por acidente ocorrido em serviço, por moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificada em lei (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
c)  aposentar-se com base no art. 96, inciso III, "c". (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.847, de 25 de novembro de 
1981(REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
  
II - proporcionais, quando o funcionário contar menos de trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino ou 
menos de trinta anos, se do sexo feminino (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro 
de 2000.)  
Parágrafo único.  Para os efeitos do disposto da letra " b" do item I deste artigo, consideram-se doenças graves 
a tuberculose ativa, a alienação mental, a neoplastia maligna de qualquer natureza, a cegueira, a lepra, a paralisia, 
a cardiopatia grave, o mal de parkinson e as colagenoses com lesões sistêmicas ou de musculatura esquelética, 
a insuficiência respiratória crônica, a síndrome de imunodeficiência adquirida "AIDS", a insuficiência renal crônica 
e a insuficiência hepática crônica. (Redação  alterada  pelo  art. 1º da Lei nº 10.802, de 14  de setembro de 1992.)  
(REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
 
Art. 98. Os proventos do funcionário que ao se aposentar estiver no exercício de função gratificada ou de cargo 
em Comissão há mais de 05 (cinco) anos, sem interrupção, serão calculados sobre o vencimento, acrescido do 
valor correspondente à função gratificada, no primeiro caso, ou sobre o símbolo relativo ao cargo em comissão, 
no segundo caso. (Redação alterada pelo parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.000, de 19 de junho de 1987.)  
(REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o funcionário tiver optado pelo 
vencimento do cargo efetivo, na forma do art. 136, item I.  (SUPRIMIDO) (Suprimido pelo art. 17 da Lei nº 9.892, de 6 de 
outubro de 1986.)  
  
Art. 99.  O funcionário que, nos dois anos imediatamente anteriores à concessão da aposentadoria, estiver em 
regime de tempo complementar, ou de tempo integral com dedicação exclusiva, terá direito à incorporação do valor 
da respectiva gratificação aos proventos da aposentadoria.   (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar 
nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
  
§1º Computar-se-á para os efeitos deste artigo o período em que o funcionário sujeito ao regime de tempo 
complementar ou de tempo integral com dedicação exclusiva: (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar 
nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
I - deixar de perceber a gratificação em virtude do exercício de cargo em comissão; (REVOGADO) (Revogado pelo art. 
104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
II - houver percebido a gratificação anteriormente à vigência da presente lei; (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da 
Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
 
§2º Será dispensado o período carencial de que trata este artigo, nos casos de falecimento do funcionário e de 
aposentadoria por invalidez decorrente de fato posterior ao seu ingresso no regime de tempo complementar ou de 
tempo integral com dedicação exclusiva. (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro 
de 2000.)  
  
§3º A incorporação referida neste artigo será efetuada tomando-se por base o valor da respectiva gratificação de 
tempo complementar ou de tempo integral com dedicação exclusiva. (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei 
Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
 
§4º O disposto neste artigo não se aplica aos servidores sujeitos ao regime de tempo complementar em razão 
exclusiva do exercício de cargo em comissão. (Redação alterada pelo art. 8º da Lei nº 6.933, de 29 de agosto de 
1975.)   (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
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§5º A incorporação aos proventos de aposentadoria da gratificação de tempo complementar atribuída em razão 
do exercício de função gratificada será assegurada após cinco (5) anos de percepção pelo servidor sob aquele 
regime. (Acrescido pelo art. 9º da Lei nº 6.933, de 29 de agosto de 1975.)  (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei 
Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
  
Art.  100.  Sempre que for concedido aumento de vencimentos aos funcionários serão reajustados, nas mesmas 
bases, os proventos dos inativos.   (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
  
Art. 101. No caso do art. 97, inciso II, o provento de aposentadoria será proporcional ao tempo de serviço à razão 
de um trinta e cinco avos por ano de serviço, se do sexo masculino, e de um trinta avos, se do sexo feminino.  
(REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
Parágrafo único. ressalvado o disposto no art. 100, em caso algum o provento  da inatividade  poderá  exceder  
ao  percebido  na  atividade,  nem  será  inferior  a  um  terço  do respectivo vencimento.  (REVOGADO) (Revogado 
pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
 
Art.  102.  Antes da concessão da aposentadoria por invalidez a autoridade deverá verificar a possibilidade de 
readaptação do funcionário.   (REVOGADO) (Revogado pelo art. 104 da Lei Complementar nº 28, de 14 de janeiro de 2000.)  
  

CAPÍTULO V 
DAS FÉRIAS 

  
(Vide o art. 11 da Lei nº 6.933, de 29 de agosto de 1975. art. 11. O período de férias que, por necessidade do 
serviço, o funcionário tenha deixado de gozar será contado em dobro para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade).  
  
Art. 103. O funcionário gozará de trinta dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala 
organizada pela autoridade competente, devendo constar o ano a que correspondam.  
  
§1º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho.  

 Nenhum funcionário poderá "faltar" ao serviço e combinar com seu Chefe, para aquela "falta" ser 
descontada quando tirar férias. "Falta é falta" e não pode ser compensada com férias. 
 
§2º Somente e depois do primeiro ano de exercício o funcionário adquirirá direito a férias.  

 Para a aquisição do primeiro direito de férias, o Estatuto exige que o servidor público tenha trabalhado 
(exercitado) os 12 meses. Esse cuidado se deve ao fato de que muitos funcionários, mal entraram para o serviço 
público, e já tiram alguma licença, afastando-se. Nesses casos não farão jus às férias, porque não estarão no 
efetivo exercício das funções.  
 
§3º A escala de férias poderá ser alterada, de acordo com as necessidades do serviço.  
  
§4º É vedado o fracionamento do período de férias, salvo por necessidade do serviço.  
  
Art. 104. As férias dos membros do magistério corresponderão às férias escolares, obedecidas as 
restrições legais e regulamentares.  
  
Art. 105. É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade do serviço até o máximo de dois 
períodos, justificada em cada caso.  
Parágrafo único.  Haverá presunção de necessidade do serviço, quando o funcionário deixar de gozar as férias 
e não houver sido comunicado o fato pelo chefe imediato ao órgão competente de pessoal.  
  
Art. 106.  Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe imediato o seu endereço eventual.  
  
Art. 107. Por motivo de promoção ou remoção, o funcionário em gozo de férias não será obrigado a 
interrompê-las. 

Lembre-se que, de regra, as férias devem ser gozadas integralmente, não podendo ser suspensas ou 
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interrompidas, nem em caso de promoção ou transferência. Só mesmo estes motivos gravíssimos autorizarão a 
interrupção (ou suspensão) das férias do servidor.  
  
Art. 108. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens do seu cargo e função.  
  
Art. 108-A. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, nos termos do art. 82, perceberá 
indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um 
doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 (quatorze) dias. (Acrescido pelo art. 20 da Lei 
Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, com redação dada pelo art. 21 da Lei Complementar nº 78, de 18 de novembro de 2005.)  
Parágrafo único.  A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato de 
exoneração. (Acrescido pelo art. 20 da Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, com redação dada pelo art. 21 da Lei 
Complementar nº 78, de 18 de novembro de 2005.)  
  

CAPÍTULO VI 
DAS LICENÇAS 

Seção I 
Disposições Preliminares 

 As "licenças" são afastamentos temporários do funcionário, em que se permite que dele deixe de trabalhar, 
sem que isso seja considerado falta disciplinar, e assim, não perderá o cargo ou a função pública, nem incorrerá 
em abandono de emprego.  
Se a pessoa se afastou do serviço público para dar atendimento a um familiar doente, a quem precisa ajudar na 
assistência direta e pessoal, dele cuidando, não teria nenhum sentido que o funcionário fosse arrumar uma outra 
atividade remunerada. Essa prática é terminantemente proibida. 
 
Art. 109. Conceder-se-á licença:  
I - como prêmio;  
II - para tratamento de saúde;  
III - por motivo de doença em pessoa da família;  
IV - por motivo de gestação;  
V - para serviço militar obrigatório;  
VI - para trato de interesse particular;  
VII - à funcionária casada para acompanhar o marido.  
  
Art. 110. A licença concedida, dentro de sessenta dias contados do término da anterior, será considerada 
como prorrogação.  
 Terminando uma licença e, imediatamente em seguida, começando outra, em verdade não são duas 
licenças, mas uma continuação (prorrogação) da primeira.  
 
Parágrafo único.  Para os fins deste artigo, o pedido deverá ser apresentado antes de findo o prazo da licença, 
e, se indeferido, contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do seu término e do 
conhecimento oficial do despacho.  
  
Art. 111. Ao entrar em gozo de licença, o funcionário comunicará ao chefe imediato, o local onde poderá 
ser encontrado.  
  

Seção II 
Da Licença Prêmio 

  
Art.  112.  Serão concedidos ao funcionário, após cada decênio de serviço efetivo prestado ao Estado, seis 
meses de licença-prêmio, com todos os direitos e vantagens do cargo efetivo.  
Parágrafo único. A pedido do funcionário, a licença-prêmio poderá ser gozada em parcelas não inferiores a um 
mês.  
  
Art. 113. Não será concedida licença-prêmio, se houver o funcionário, no decênio correspondente:  
I - Cometido falta disciplinar grave;  
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II - Faltado ao serviço, sem justificação, por mais de trinta dias;  
III - Gozado licença;  
  
a) por mais de cento e vinte dias, consecutivos ou não, por motivo de doença em pessoa da família;  
b) para trato de interesse particular;  
c) por mais de noventa dias, consecutivos ou não, por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil ou 
militar, ou servidor da administração pública direta ou indireta.  
  
Art.  114.  Será assegurada a percepção da importância correspondente ao tempo de duração da licença-
prêmio deixada de gozar pelo funcionário, em caso de falecimento, ou quando a contagem do aludido 
tempo não se torne necessária para efeito de aposentadoria.  
Parágrafo único.  O valor da licença prêmio corresponderá a seis (6) meses do vencimento atribuído ao 
funcionário no mês em que houver completado o respectivo decênio, exceto o último, que será correspondente ao 
vencimento percebido pelo funcionário no mês em que passar à inatividade ou falecer. (Redação alterada pelo art. 8º 
da Lei nº 6.933, de 29 de agosto de 1975)  
  

Seção III 
Da Licença Para Tratamento de Saúde 

  
Art. 115. A licença para tratamento de saúde poderá ser concedida a pedido ou de ofício.  
  
§1º Para a concessão de licença prevista neste artigo, é indispensável inspeção médica, que será realizada quando 
necessário, no local onde se encontrar o funcionário.  
§2º A licença para tratamento de saúde deverá ser requerida no prazo de dez dias, a contar da primeira falta ao 
serviço.  
§3º Findo o prazo da licença, o funcionário deverá reassumir imediatamente o exercício.  
  
Art. 116. A inspeção será realizada por junta médica estadual.  
Parágrafo único.  No caso de licença até noventa dias, a inspeção poderá ser realizada por um dos membros da 
junta médica estadual.  
  
Art. 117. Nas localidades em que não houver junta médica, a inspeção poderá, a juízo da Administração, 
ser realizada por médico da Secretaria de Saúde, e, na falta deste, com a declaração do fato, por outro 
médico do serviço público.  
  
Art. 118. Na licença requerida por funcionário que estiver em outro Estado, a inspeção será realizada pelo 
órgão médico oficial, que remeterá o laudo respectivo à repartição competente.  
  
Art. 119. O funcionário não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por período superior 
a vinte e quatro meses, exceto nos casos considerados recuperáveis, nos quais, a critério da junta médica, 
a licença poderá ser prorrogada.  
  
Art.  120.  No processamento das licenças para tratamento de saúde, será observado o devido sigilo sobre 
os laudos e atestados médicos.  
  
Art. 121. Se o funcionário licenciado para tratamento de saúde vier a exercer atividade remunerada, será a 
licença interrompida, com perda total do vencimento, até que reassuma o exercício do cargo.  
Parágrafo único.  Os dias correspondentes à perda de vencimento, de que trata este artigo, serão considerados 
como de licença, na forma do item VI do art. 109.  
  
Art. 122. Será sempre integral o vencimento do funcionário licenciado para tratamento de saúde.  
  
Art. 123. Julgado apto pela inspeção médica, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício, sob pena 
de se considerar como falta o período de ausência.  
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Art.  124.  No caso de licença, poderá o funcionário requerer inspeção médica, caso se julgue apto a 
reassumir o exercício.  
  

Seção IV 
Da Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

  
Art.  125.  O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente, descendente, 
colateral, consanguíneo ou afim, até o 2º grau, de cônjuge do qual não seja legalmente separado ou de 
pessoa que viva às suas expensas e conste do seu assentamento individual, desde que prove ser 
indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício 
do cargo.  

Qualquer funcionário, seja público ou não, com pessoa da família adoentada, não trabalha direito, estando 
sujeito a falhas, fica dispersivo e acaba até perdendo o bom conceito conquistado ao longo dos anos. Nada mais 
justo, portanto, que se permite que ele se afaste do serviço e possa se dedicar ao familiar adoentado.  
 Não é qualquer familiar que merecerá a deferência da Administração Pública licenciando o servidor. Apenas os 
mencionados neste artigo.  
(a)  cônjuge (marido ou esposa, legalmente casado);  
(b)  companheiro (não é o casinho esporádico, o/a amante eventual, mas a pessoa que viva sob o mesmo teto, 
compartilhando o dia-a-dia do servidor (a), tendo ou não filhos comuns, mas, sobretudo, com ele(a) coabitando;  
(c)  pais (há restrição de grau, portanto, não pode ser o avô/avó, bisavô/bisavó, e todos da linha reta, que ainda 
estiverem vivos -- somente o pai e a mãe);  
(d) filhos (também há limitação de grau, podendo ser somente o filho (a) -- o neto(a), o bisneto(a) não);  
(e)  padrasto ou madrasta (o companheiro de nosso pai/mãe, que integra nossa família, exercendo as funções do 
pai/mãe);  
(f)  enteado (aquele que a cujo pai/mãe o servidor se juntou, casando ou não, passando a com eles compor uma 
família; enfim, é o filho do outro, que foi assumido, criado e educado, qual um filho próprio;  
(g)  dependente ... uma sobrinha, um primo deficiente, mas desde que conste na "ficha" do funcionário tal 
dependente.  
 
§1º A doença será comprovada em inspeção médica realizada com obediência ao disposto neste Estatuto quanto 
à licença para tratamento de saúde.  

 Não será qualquer “mal-estar”, que justificará o licenciamento. O parente tem de padecer de um mal tão 
grave, que seja necessária uma assistência tão intensa, que o servidor não poderá, sequer, ir trabalhar.  
 
§2º A licença de que trata este artigo não excederá vinte e quatro meses e será concedida:  
I - com vencimento integral, até três meses;  
II - com metade do vencimento, até um ano;  
III - sem vencimento, a partir do décimo terceiro até o vigésimo quarto mês.  

Há doenças que duram anos (AIDS, câncer, etc.), exigindo um enorme sacrifício dos familiares, na 
assistência ao enfermo. Neste artigo fica claro que a ajuda humanitária da Administração é limitada: o servidor 
será licenciado, havendo um limite de tempo, mas só será remunerado integralmente nos primeiros 3 meses.  
 

Seção V 
Da Licença a Gestante 

  
Da Licença-Maternidade   
(Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 21 de junho de 2007)  
  
(Vide art. 2º da Lei Complementar nº 91, de 21 de junho de 2007 – licença-paternidade. art. 2º Pelo nascimento ou 
adoção de filhos até 8 (oito) anos de idade, o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, 
ocupante de cargo público, terá direito à licença-paternidade de 15 (quinze) dias consecutivos.)  
 
Art. 126. A servidora gestante tem direito à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, com 
vencimento integral. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 21 de junho de 2007.)  
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§1º A licença-maternidade será deferida à gestante mediante avaliação médica oficial, pelo órgão estadual 
competente, preferencialmente a partir do oitavo mês de gestação. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 
21 de junho de 2007.)  
§2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar 
nº 91, de 21 de junho de 2007.)  
§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. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 21 de junho de 2007.)  
§4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado. 
(Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 21 de junho de 2007.)  
   
Art. 126–A. A servidora estadual que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança tem 
direito a licença-maternidade, com vencimento integral, nas seguintes hipóteses: (Acrescido pelo art. 1º da Lei 
Complementar nº 91, de 21 de junho de 2007.)  
I – adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias; 
(Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 21 de junho de 2007.)  
II – adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) até 4 (quatro) anos de idade, pelo período de 90 
(noventa) dias; e (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 21 de junho de 2007.)  
III – adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) até 8 (oito) anos de idade, pelo período de 60 
(sessenta) dias. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 21 de junho de 2007.)  
  
§1º A licença-maternidade somente será deferida mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante 
ou guardiã. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 21 de junho de 2007.)  
§2º A licença-maternidade concedida à servidora nos termos deste artigo possui a mesma natureza da licença 
concedida à gestante, produzindo os mesmos efeitos, inclusive sendo considerado de efetivo exercício o 
afastamento, para os fins de apuração do tempo de serviço. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 21 de 
junho de 2007.)  
  

Seção VI 
Da Licença Para o Serviço Militar Obrigatório 

Dentre as obrigações civis do brasileiro está o serviço militar, período obrigatório, em que é ele agregado a 
um Comando Militar, onde realiza aprendizado e treinamento, para integrar a reserva de uma das forças armadas 
(ou exército, ou marinha ou aeronáutica).  
Se tal pessoa for um funcionário público, automaticamente ficará licenciado, para poder atender àquela 
convocação.  
Vale notar que essa licença não gera remuneração e, por isso, não é computada como tempo de contribuição para 
efeitos de aposentadoria, uma vez que a Emenda Constitucional n° 20 de 16.12.98, instituiu o regime de 
previdência de caráter contributivo. 
 
Art. 127.  Ao funcionário convocado para o serviço militar e outros encargos da segurança Nacional, será 
concedida licença com vencimento integral.  
  
§1º A licença será concedida à vista de documento oficial que prove a incorporação.  
§2º Do vencimento descontar-se-á a importância que o funcionário perceber na qualidade de incorporado.  
§3º É facultado ao funcionário incorporado optar pelo estipêndio como militar.  
  
Art. 128. Ao funcionário desincorporado conceder-se-á o prazo não excedente de trinta dias para reassumir 
o exercício, sem perda de vencimento.  
  
Art. 129. Ao funcionário oficial, ou aspirante a oficial da reserva das Forças Armadas será concedida 
licença com vencimento integral, durante os estágios não remunerados previstos pelos regulamentos 
militares.  
  
Parágrafo único.  No caso de estágio remunerado, é facultada a opção pelo estipêndio, como militar.  
  

Seção VII 
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Da Licença Para Trato de Interesse Particular 
 Depois de dois anos de efetivo exercício, caso o servidor pretenda fazer algum curso, que o impeça de 

trabalhar, ou tem a pretensão na participação de um curso no exterior, ou mesmo tendo de resolver problemas 
familiares, não raro em várias cidades, etc. - e não quer pedir demissão, não quer deixar o funcionalismo, o Estatuto 
prevê a possibilidade de o funcionário se afastar, licenciando-se por até 4 anos.  
O interesse da administração é preservar o funcionário, não só porque é ele estável, e, portanto, já aprovado no 
estágio probatório, mas por ser alguém com capacidade de produção e experiência comprovadas. Como essa 
licença, atende mais ao interesse do servidor, do que ao da Administração Pública, será sem remuneração. O 
funcionário deixa de trabalhar, mas não recebe nada, enquanto licenciado. 
 
Art. 130. Ao servidor ocupante de cargo efetivo e que não esteja em estágio probatório poderá ser concedida, a 
critério da Administração, licença sem remuneração, para trato de interesse particular, por prazo não superior a 
quatro anos. (Redação alterada pelo art. 1° da Lei Complementar n° 316, de 18 de dezembro de 2015) 
  
Parágrafo único. (SUPRIMIDO) (Suprimido pelo art. 1° da Lei Complementar n° 316, de 18 de dezembro de 2015) 
  
§ 1° O requerente deverá aguardar em exercício a concessão da licença, podendo esta ser negada quando não 
convier ao interesse público. (Acrescido pelo art. 1° da Lei Complementar n° 316, de 18 de dezembro de 2015) 
  
§ 2° Se não houver prejuízo ao serviço, a licença de que trata o caput poderá ser sucessivamente prorrogada, com 
periodicidade não superior a dois anos, observado, em qualquer caso, o interesse da Administração. (Acrescido pelo 
art. 1° da Lei Complementar n° 316, de 18 de dezembro de 2015) 
  
Art. 131. Não será concedida licença para trato de interesse particular a funcionário removido, antes de assumir o 
exercício. 
  
Art. 132. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. 
(Redação alterada pelo art. 1° da Lei Complementar n° 316, de 18 de dezembro de 2015).  
  

Seção VIII 
Da Licença à Funcionária Casada para Acompanhar o Marido 

  
Art. 133. A funcionária casada terá direito a licença sem vencimento para acompanhar o marido, 
funcionário civil ou militar ou servidor da administração direta ou indireta do Poder Público, mandado 
servir de oficio fora do País, em outro ponto do território nacional ou do Estado.  
  
§1º A concessão da licença dependerá de requerimento devidamente instruído e terá a mesma duração da 
comissão ou nova função do marido.  
§2º A persistência dos motivos determinantes da licença deverá ser obrigatoriamente comprovada a cada dois 
anos, a partir da concessão.  
§3º A inobservância do disposto no parágrafo anterior acarretará o cancelamento automático da licença.  
  
Art. 134. Licença idêntica à de que trata o artigo anterior será assegurada a qualquer dos cônjuges quando 
o outro aceitar mandato eletivo fora do Estado.  
  

CAPÍTULO VII 
DO VENCIMENTO 

  
Art. 135. Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor fixado em lei 
para o símbolo, padrão ou nível do respectivo cargo.  
  
§1° Exceto a gratificação adicional por tempo de serviço, o cálculo de qualquer outra vantagem percentual ou 
equivalente ao vencimento, será feito sempre sobre o valor fixado em Lei para o símbolo, padrão ou nível do 
respectivo cargo.  
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§2º Somente perceberá vencimento o funcionário legalmente nomeado e investido em cargo público, não gerando 
direito a qualquer provimento ou investidura realizados em desacordo com a legislação vigente.   
  
Art. 136. Perderá o vencimento do cargo efetivo o funcionário:  
I - Nomeado para cargo em comissão, salvo o direito de opção e o de acumulação legal;  
II - Em exercício de mandato eletivo remunerado, federal, estadual ou municipal, salvo o direito de opção, previsto 
no art. 263 e seu parágrafo. (Redação alterada pelo art. 5º da Lei nº 7.048, de 24 de dezembro de 1975.)  
III - nos casos dos itens XI e XII do art. 91, quando exceder o período de um ano.  
  
Art. 137. O funcionário perderá: (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 55, de 30 de dezembro de 2003.)  
I - a remuneração do dia, quando não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada; (Redação 
alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 55, de 30 de dezembro de 2003.)  
II - o vencimento-base do dia, salvo motivo legal ou moléstia comprovada, quando: (Redação alterada pelo art. 1º da Lei 
Complementar nº 55, de 30 de dezembro de 2003.)  
 
a) comparecer ao serviço com atraso de mais de 01 (uma) hora;  
b)  retirar-se do serviço com antecedência de mais de 01 (uma) hora, antes de findo o expediente de trabalho;  
 
III - um terço do vencimento-base, durante o afastamento por motivo de prisão civil, prisão preventiva, denúncia 
por crime comum ou denúncia por crime funcional ou, ainda, condenação por crime inafiançável em processo no 
qual não haja pronúncia, com direito a diferença, se absolvido; (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 55, 
de 30 de dezembro de 2003.)  
IV - dois terços do vencimento-base, durante o afastamento decorrente de condenação por sentença definitiva a 
pena que não determine ou acarrete a perda do cargo. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 55, de 30 de dezembro 
de 2003.)  
  
Art. 138.  Nenhum funcionário poderá perceber vencimento inferior ao maior salário mínimo vigente em 
Pernambuco.  

A isonomia de vencimentos quer dizer "igualdade" de salário a todos os que estão em cargos/funções 
semelhantes: às vezes num quadro de carreira um "auxiliar" faz as mesmíssimas funções de um "datilógrafo" 
pertencente a um outro quadro de carreira. Não é justo que ganhem diferentemente: devem ter isonomia 
(igualdade) de vencimentos.  
 
Da mesma forma, não é justo que o auxiliar do Poder Legislativo, que executa as mesmas tarefas (e tenha as 
mesmas responsabilidades) que um auxiliar (ou cargo com outro nome) do Executivo (ou do Judiciário), ganhe 
mais (ou menos) que este. Claro que nessa proibição de diferença de vencimento não se incluem as vantagens 
pessoais, como os adicionais por tempo de serviço, etc. 
 
Art. 139. Poderão ser abonadas até 03 (três) faltas durante o mês, por motivo de doença comprovada, 
mediante atestado de médico ou dentista, ou em decorrência de circunstância excepcional, a critério da 
chefia. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 55, de 30 de dezembro de 2003.)  
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o funcionário deverá apresentar o atestado ao chefe imediato, no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da primeira falta ao serviço. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 55, de 
30 de dezembro de 2003.)  
  
Art. 140. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais correspondentes 
a dez por cento (10%) da remuneração, provento ou pensão. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 47, 
de 23 de janeiro de 2003.)  
 
§1º Ocorrendo o pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita de 
imediato, em uma única parcela. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 47, de 23 de janeiro de 2003.)  
§2º O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria cassada, terá o 
prazo de sessenta dias para quitar o débito. (Acrescido pelo art.1º da Lei Complementar nº 47, de 23 de janeiro de 2003.)  
§3º A falta de quitação do débito no prazo anotado implicará na sua inscrição na dívida ativa. (Acrescido pelo art. 1º 
da Lei Complementar nº 47, de 23 de janeiro de 2003.)  
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