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Ortografia Oficial  
 

Ortografia (orto = correto / grafia = escrita) é a parte 
da gramática que se preocupa com a correta 
representação escrita das palavras. 

 

O alfabeto português 
 
O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as 
letras k, w e y.  
 
O alfabeto completo passa a ser:  
Letras maiúsculas 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z 

 
Letras minúsculas 

a b c d e f g h i j  k l m n o p q r s  t u v w 
x y z 

 
As letras k, w e y, que na verdade não tinham 
desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, 
são usadas em várias situações.  
Por exemplo:  
a) na escrita de símbolos de unidades de medida: km 
(quilômetro), kg (quilograma), W (watt);  
b) na escrita de palavras e nomes estrangeiros (e seus 
derivados): show, playboy, playground, windsurf, kung fu, 
yin, yang, William, kaiser, Kafka, kafkiano. 
 

Diferença entre letra e fonema 
 
Fonemas: unidades sonoras capazes de estabelecer 
diferenças de significado. 
 

Mato  Pato 

/m/  /p/ 

Fonema  fonema 

 
Letras: sinais gráficos criados para a representação 
escrita das línguas. 

 

Emprego das letras 
 

X ou CH  ?     Emprega-se "X" 

 
a) Após um ditongo:  
caixa - paixão - peixe. 
Exceção: recauchutar e seus derivados. 
 

b) Após o grupo inicial en:  
enxada - enxergar - enxame 

Exceção: 
encher e seus derivados (que vêm de cheio) 

palavras iniciadas por ch que receberam o prefixo en: 
encharcar (de charco); enchapelar (de chapéu) 
 

c) Após o grupo inicial me:  
mexer - México - mexerica 
Exceção: mecha 
 
d) Nas palavras de origem indígena ou africana:   
Xingu - Xavante 
e) Nas palavras inglesas aportuguesadas: 
xerife - xampu 
 

G ou J?          Emprega-se "G" 

 
a) Nos substantivos terminados em: 
                agem: aragem - friagem 
                igem: origem - fuligem 
                ugem: ferrugem 
Exceções: pajem - lambujem 
 
b) Nas palavras terminadas em: 
ágio: pedágio 
égio: colégio 
ígio: prestígio 
ógio: relógio 
úgio: refúgio 

 
Emprega-se      "J" 

 
a)  Nas formas verbais terminadas em: jar 
arranjar (arranjei, arranjamos) 
viajar (viajo, viajaram) 
 
b)  Nas palavras de origem tupi, africana, árabe: 
jiboia, pajé, canjica, manjericão, berinjela, moji 
 
c)  Nas palavras derivadas de outras que se escrevem 
com j: 
laranjeira (de laranja); lojista, lojinha (de loja). 
 

S ou Z  ?          Emprega-se "S" 

 
a) Nas palavras que derivam de outras que se 
escrevem com s: 
casebre, casinha, casarão (de casa) 
pesquisar (de pesquisa); analisar (de análise) 
Exceção: catequizar (catequese) 
 
b) Nos sufixos 
-  ês - esa: português - portuguesa     /  /  /     chinês - 
chinesa 

 

 

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


                                                      

3 

https://www.apostilasobjetiva.com.br 

 

-  ense, oso, osa (que formam adjetivos):  paraense  / / 
/ orgulhoso  / / / caprichosa 
-  isa (indicando feminino):  poetisa  / / / profetisa 
 
c)  Após ditongo: coisa, lousa, pousar 
d) Nas formas do verbo pôr (e seus derivados) e 
querer: 
    pus, puseste, quis, quiseram 
 

Emprega-se      "Z" 

 
a) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem 

com z: 
razão - razoável; raiz - enraizado 
 
b) Nos sufixos: 
-  ez, eza (que formam substantivos abstratos a partir de 
adjetivos) 
 
Adjetivo Substantivo abstrato 

Surdo   Surdez  

Avaro   Avareza  

Belo     Beleza 
 

izar (que formam verbos):   civilizar, humanizar, 
escravizar 
iza - ção (que formam substantivos):   civilização, 
humanização 
 

S, SS ou Ç ?       Emprega-se   "S" 

 
Verbos com nd-  Substantivos com ns 

Distender    Distensão 

Ascender    Ascensão 
 

Emprega-se  "SS" 

 
Verbos com ced - Substantivos com cess 

Ceder     Cessão 

Conceder   Concessão 
 

Emprega-se   "Ç" 

 
Verbos com ter-   Substantivos com tenção 

Conter    Contenção 

Deter    Detenção 
 

Atente para a grafia de:  
- acrescentar - adolescência - consciência - indisciplina - 
fascinação - piscina - nascer  
- obsceno - ressuscitar - seiscentos. 
 

X 
 
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem 

com X, mas que têm o som de /s/:  
-  experiência -  Sexta -  sintaxe -  texto. 

 
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem 

com X, mas que têm o som de /ks/: 
- clímax -  intoxicar -  nexo -  reflexo -  sexagésimo -  sexo 
-  tóxico. 
 

XC 

Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem 

com XC, mas que têm o som de /s/:  
-  excesso -  exceção -  excedente -  excepcional. 
 

E ou I  ?       Emprega-se  "E" 

 

a) Nos ditongos nasais: mãe, cães, capitães 

b) Nas formas dos verbos com infinitivos terminados em: 
oar e uar 
Abençoe  - perdoe  - continue  - efetue 

c) Em palavras como: se, senão, quase, sequer, 
irrequieto 

 

Emprega-se       "I" 

 
Somente no ditongo interno: cãibra (ou câimbra) 
 

H 
 

A letra "H" não representa nenhum som 
É usada nos dígrafos: nh - lh - ch 
É usada em algumas interjeições: ah, oh, hem 
Sobrevive por tradição em Bahia mas desaparece nos 
derivados: baiano, baianismo 
 

Palavras homófonas 
 
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem 

pelo contraste entre x e ch: 
 

Brocha (pequeno prego) broxa (pincel) 
Chá (nome de uma bebida) xá (título de antigo 

soberano do Irã) 
Chácara (propriedade rural) xácara (narrativa popular 

em versos) 
Cheque (ordem de pagamento) xeque (jogada de xadrez) 
Cocho (vasilha para alimentar 
animais) 

coxo (manco) 

Tacha (pequeno prego) taxa (imposto) 
Tachar (pôr defeito em) taxar (cobrar imposto) 

 
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem 

pelo contraste entre z e s e pelo contraste gráfico: 
 

Cozer (cozinhar) coser (costurar) 
Prezar (ter em consideração) presar (prender, apreender) 
Traz (do verbo trazer) trás (parte posterior) 
Acender (iluminar) ascender (subir) 
Acento (sinal gráfico) assento (onde se senta) 
Caçar (perseguir a caça) cassar (anular) 
Cegar (tornar cego) segar (cortar para colher) 
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Censo (recenseamento) senso (juízo) 
Cessão (ato de ceder), secção 
(corte)   

seção (departamento - parte 
ou divisão)  sessão (reunião). 

Concerto (harmonia musical) conserto (reparo) 
Espiar (ver, espreitar) expiar (sofrer castigo) 
Incipiente (principiante) insipiente (ignorante) 
Intenção (propósito) intensão (esforço, 

intensidade) 
Paço (palácio) passo (passada) 

 
Algumas palavras parônimas: 
 
Área (superfície) e ária (melodia) 
Deferir (conceder) e diferir (adiar ou divergir) 
Delatar (denunciar) e dilatar (estender) 
Descrição (representação) e discrição (reserva) 
Despensa (compartimento) e dispensa (desobriga) 
Emergir (vir à tona) e imergir (mergulhar) 
Emigrante (o que sai do próprio país) e imigrante (o que 
entra em um país estranho) 
Eminente (excelente) e iminente (imediato) 
Peão (que anda a pé) e pião (brinquedo) 
Recrear (divertir) e recriar (criar de novo) 
Se (pronome átono, conjunção) e si (pronome tônico, 
nota musical) 
Vultuoso (atacado de vultuosidade, ou seja, congestão na 
face) e vultoso (volumoso) 

 

Dicas de Ortografia 
 

Qual a série certinha?  
 
a) civilizar, analisar, pesquizar  
b) civilizar, analizar, pesquizar  
c) civilisar, analisar, pesquisar  
d) civilizar, analisar, pesquisar  
 
A gente usa o sufixo -izar para formar verbos derivados 
de adjetivo:  

civil    civilizar  

municipal   municipalizar  
 

Há palavras que já têm o s no radical delas. Aí a gente tem 

que respeitar a família. Mantemos o s. E acrescentamos-
lhe 
 -ar,          não      -izar:      

análise     analisar                                          

pesquisa    pesquisar  
 

Resposta do teste: D  
 
Que opção está todinha certa?  
 
a)  Ele quiz fazer a transação, mas não fes.  
b)  Ele quiz fazer a transação, mas não fez.  
c)  Ele quis fazer a transação, mas não fes.  
d)  Ele quis fazer a transação, mas não fez.  
 

É essa mesma. Você acertou em cheio. O verbo querer 

não tem z no nome. Então não terá z nunca. Quando 

soar o som z, não duvide: escreva s:  
 

quis quisemos quiseram 
quiser quisesse quiséssemos 

quisesse   
 

O verbo fazer tem z no infinitivo. Ele permanece fiel à 

letrinha. Todas as vezes que soar z, escreve-se com z:  
 

faz fazemos fazem 
fiz fez fizermos 

fizerem fizemos fizeram 
fizer fizesse fizéssemos 

fizessem   
 

Resposta do teste: D 
 

Está certinha a grafia de:  
a)  garçom  
b)  garçon  
c)  garssom  
d)  garsson  
 

Resposta do teste: A  -  Garçom se escreve assim. 

Com m final.  
 
Estão certinhas as palavras da série:  
a)  maciês, camponês, solidês, frigidês  
b)  maciez, camponez, solidez, frigidez  
c)  maciez, camponês, solidez, frigidez  
d)  maciez, camponês, solidez, frigidês  
 

Com s ou z ? Se houver um dicionário por perto, consulte-
o. Sem o paizão, o jeito é aprender a lição. 
Providência: saber de onde veio a palavra.  

Se do adjetivo, é hora do z:  
 

macio (maciez)  embriagado (embriaguez)  
líquido (liquidez) sólido (solidez) 
frígido (frigidez)   

 

Se do substantivo, o s pede passagem:  
Portugal (português) 
corte (cortês)  
economia (economês) 
campo (camponês)  
 

Resposta do teste: C 
 

Estão certinhas as palavras:  
 
a)  rúbrica, previlégio  
b)  rubrica, previlégio  
c)  rúbrica, privilégio  
d)  rubrica, privilégio  
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Dizer rúbrica? Cruz-credo! Só o ex-ministro Kandir. Ele 
não deixa por menos. Também diz previlégio. Seguir-lhe o 
exemplo? Só bobo. Rubrica é paroxítona. A sílaba tônica 

cai no bri. E privilégio se escreve com i.  
 

Resposta do teste: D  
 
Estão escritas como manda o figurino as palavras da 
série:  
a)  eu apóio, o apôio  
b)  eu apóio, o apoio  
c)  eu apoio, o apoio  
d)  eu apoio, o apôio  
 
Atenção, ditongo vive junto e não abre. Na separação 
silábica, mantenha-os coladinhos:  
* i-dei-a 
* as-sem-blei-a  

Resposta do teste: C 

 

Exercícios de Fixação 
 
01) Estão corretamente empregadas as palavras na 
frase: 
A) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
B) Ele agiu com muita descrição.  
C) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
D) Ele cantou uma área belíssima. 
E) Utilizamos as salas com exatidão. 
 
02. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao 
emprego da inicial maiúscula, exceto: 
A) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
B) No começo de período, verso ou alguma citação direta.  
C) Nos substantivos próprios de qualquer espécie  
D) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.  
E) Nos nomes de escolas de qualquer natureza. 
 
03. Indique a única sequência em que todas as 
palavras estão grafadas corretamente: 
A) fanatizar - analizar - frizar.  
B) fanatisar - paralizar - frisar.  
C) banalizar - analisar - paralisar.  
D) realisar - analisar - paralizar. 
E) utilizar - canalisar - vasamento. 
 
04. A forma dual que apresenta o verbo grafado 
incorretamente é: 
A) hidrólise - hidrolisar.  
B) comércio - comercializar.  
C) ironia - ironizar.  
D) catequese - catequisar. 
E) análise - analisar. 

 
05. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, 
assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
A) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da 
Natureza.  
B) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham 
laços de amizade com a Europa.  
C) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e 
vive nua."  
D) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, 
incensos e mirra " (Manuel Bandeira). 
E) A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, foi 
ornamentada na época de natal. 
 
06. Marque a opção cm que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
A) enxotar - trouxa - chícara.  
B) berinjela - jiló - gipe.  
C) passos - discussão - arremesso.  
D) certeza - empresa - defeza. 
E) nervoso - desafio - atravez. 
 
07. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia 
é: 
A) O experto disse que fora óleo em excesso.  
B) O assessor chegou à exaustão.  
C) A fartura e a escassez são problemáticas.  
D) Assintosamente apareceu enxarcado na sala. 
E) Aceso o fogo, uma labareda ascendeu ao céu. 
 
08. Assinale a opção em que a palavra está 
incorretamente grafada: 
A) duquesa.  
B) magestade.  
C) gorjeta.  
D) francês. 
E) estupidez. 
 
09. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a 
segunda não se escreve com a mesma letra 
sublinhada na primeira é: 
A) vez / reve___ar.  
B) propôs / pu__ eram.  
C) atrás / retra __ ado.  
D) cafezinho/ blu __ inha. 
E) esvaziar / e___ tender. 
 
10. Indique o item em que todas as palavras devem 
ser preenchidas com x: 
A) pran__a / en__er / __adrez.  
B) fei__e / pi__ar / bre__a.  
C) __utar / frou__o / mo__ila.  
D) fle__a / en__arcar / li__ar. 
E) me__erico / en__ame / bru__a. 

 

Gabarito  
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01 - A 02 - A 03 - C 04 - D 05 - D 
06 - C 07 - D 08 - B 09 - D 10 - E 

Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
 

 
 

 
 

 
 

Direito Previdenciário 
Conteúdo 

1 Seguridade Social. 1.1 Origem e evolução legislativa no Brasil. 1.2 Conceituação. 1.3 Organização e princípios 

constitucionais. 2 Legislação Previdenciária. 2.1 Conteúdo, fontes, autonomia. 2.3 Aplicação das normas previdenciárias. 

2.3.1 Vigência, hierarquia, interpretação e integração. 3 Regime Geral de Previdência Social. 3.1 Segurados obrigatórios. 3.2 
Filiação e inscrição. 3.3 Conceito, características e abrangência: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, 
trabalhador avulso e segurado especial. 3.4 Segurado facultativo: conceito, características, filiação e inscrição. 3.5 

Trabalhadores excluídos do Regime Geral. 4 Empresa e empregador doméstico: conceito previdenciário. 5 Financiamento 
da Seguridade Social. 5.1 Receitas da União. 5.2 Receitas das contribuições sociais: dos segurados, das empresas, do 
empregador doméstico, do produtor rural, do clube de futebol profissional, sobre a receita de concursos de prognósticos, 
receitas de outras fontes. 5.3 Salário-de-contribuição. 5.3.1 Conceito. 5.3.2 Parcelas integrantes e parcelas não-integrantes. 
5.3.3 Limites mínimo e máximo. 5.3.4 Proporcionalidade. 5.3.5 Reajustamento. 5.4 Arrecadação e recolhimento das 
contribuições destinadas à seguridade social. 5.4.1 Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 5.4.2 
Obrigações da empresa e demais contribuintes. 5.4.3 Prazo de recolhimento. 5.4.4 Recolhimento fora do prazo: juros, multa 

e atualização monetária. 6 Decadência e prescrição. 7 Crimes contra a Seguridade Social. 8 Recurso das decisões 

administrativas. 9 Plano de Benefícios da Previdência Social: beneficiários, espécies de prestações, benefícios, disposições 
gerais e específicas, períodos de carência, salário-de-benefício, renda mensal do benefício, reajustamento do valor dos 

benefícios. 10 Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado.  
 

 

 

Seguridade Social 
 
Eloy Chaves - Precursor da Previdência Social 
 

Previdência Social no Brasil 
 

Origem e evolução legislativa no Brasil.  
 
1888 = No Brasil as manifestações mais antigas de 
previdência social foram às formas de montepios, 
contudo, em 26 de março de 1888, no Brasil, o Decreto nº 
9.912-A, regulou o direito à aposentadoria dos 

empregados dos Correios que fixava em 30 anos de 
efetivo serviço e idade mínima de 60 anos para alcançar a 
aposentadoria. 
 
1889 = Decreto nº 10269, de 20.07.1889 = Criação do 
Fundo de Pensões do Pessoal das Oficinas da Imprensa 
Nacional. 
 
1890 = Decreto nº 942-A, de 31.10.1890 = Montepio 
Obrigatório dos Empregados do Ministério da Fazenda. 
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Decreto nº 221, de 26.02.1890 = Aposentadoria para 
empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil, 
posteriormente ampliada para todos os ferroviários 
(Decreto nº 565/1890). 
 
1891 = Constituição Federal de 1891 = Primeira a conter 
a expressão "aposentadoria", que era "dada" aos 
funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da 
Nação. Não havia fonte de contribuição. 
 
1892 = Lei nº 217, de 29.11.1982 = Aposentadoria por 
invalidez e pensão por morte = Operários do Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro. 
 
1911 = Decreto nº 9284, de 30.12.1911 = Caixa de 
Pensões dos Operários da Casa da Moeda. 
 
1912 = Decreto nº 9517, de 17.04.1914 = Caixa de 
Pensões e Empréstimos = capatazias da Alfândega do Rio 
de Janeiro. 
 
1919 = Lei nº 3724, de 15.01.1919 = Torna obrigatório o 
seguro contra acidentes do trabalho em determinadas 
atividades. 
 
1923 = O Brasil introduziu a previdência social em 1923 
com a Lei Eloy Chaves (Decreto-Lei número 4.682 de 
24/01/1923), considerado o ponto de partida do sistema 
previdenciário brasileiro. A partir desta Lei definiu-se o 
conteúdo dos instrumentos legais para a criação de Caixas 
de Aposentadorias e Pensões nas empresas ferroviárias 
existentes na época. Tais Caixas marcaram o início da fase 
de vinculação por empresa, caracterizada pelo pequeno 
número de segurados, algumas vezes o mínimo 
dispensável para o funcionamento nos moldes adotados. 
 
1926 = Lei nº 5109, de 20.12.1926 = Estende o regime da 
Lei Eloy Chaves aos portuários e marítimos.  
 
1928 = Lei nº 5485, de 30.06.1928 = Estende o regime da 
Lei Eloy Chaves aos trabalhadores dos serviços 
telegráficos e radiotelegráficos. 
 
1930 = Época da Revolução = o sistema previdenciário 
deixou de ser estruturado por empresa, passando a 
abranger categorias profissionais. 
 
1931 = Decreto nº 20465, de 01.10.1931 = Estende o 
regime a Lei Eloy Chaves aos empregados dos demais 
serviços públicos e consolida a legislação referente às 
Caixas de Aposentadorias e Pensões. 
 
1932 = Inclusão dos trabalhadores em mineração no 
Regime da Lei Eloy Chaves. 
 
1933 = Decreto nº 22872, de 29.06.1933 = Criação do 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos - 
IAPM = Primeira instituição brasileira de Prev. Social de 
âmbito nacional, estruturado por categoria profissional e 

não por empresa. Associados: empregados das empresas 
de navegação marítima e fluvial e prestadores de serviços 
subordinados a empresas a elas vinculadas. Em 1941 
(Decreto-lei nº 3832) os armadores de pesca, os 
pescadores e os indivíduos empregados em profissões 
conexas com a indústria da pesca passaram a pertencer 
também ao IAPM. 
 
1934 = Inclusão dos trabalhadores das empresas de 
transporte aéreo no Regime da Lei Eloy Chaves. 
Constituição Federal de 1934 = Competência da União 
para fixar as regras de assistência social e competência do 
Poder Legislativo (Congresso) par instituir normas sobre 
aposentadorias. Tratava da assistência médica ao 
trabalhador e à gestante; licença-maternidade; instituição 
de previdência a favor da velhice, invalidez, maternidade, 
acidentes do trabalho e morte. Forma tríplice de custeio 
(ente público, empregador e empregado), de contribuição 
obrigatória. Utilizada a expressão "previdência". 
 
1937 = A Constituição Federal de 1937 não trouxe 
qualquer progresso em matéria previdenciária. Utilizada 
a expressão "seguro social". 
 
1938 = Decreto-lei nº 651, de 26.08.1938 = Aprovação do 
novo Regulamento do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Empregados em Transportes e cargas. 
Conceituação do trabalhador autônomo e autorização de 
seu ingresso no sistema previdenciário.  
 
1946 = Constituição Federal de 1946 = Sistematização 
constitucional da matéria previdenciária (art. 157). Surge 
a expressão "Previdência Social". Manteve a forma tríplice 
de custeio (União, empregador e empregado). Consagrou 
a Previdência Social em favor da maternidade e contra as 
consequências da doença, velhice, invalidez e morte. 
 
1960 = Lei nº 3807, de 26.08.1960 = LOPS = Lei Orgânica 
de Previdência Social = Unifica a legislação aplicável aos 
institutos de aposentadorias e pensões. 
 
1963 = Lei nº 4214, de 02.03.1963 = Criação do Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL. 
 
1965 = Emenda Constitucional nº 11 = (CF de 1946) = 
acrescentou um parágrafo ao artigo 157, determinando 
que "nenhuma prestação de caráter assistencial ou de 
benefício compreendido na previdência social poderá ser 
criada, majorada ou estendida sem a correspondente 
fonte de custeio total". Definido, então, o princípio da 
precedência da fonte de custeio.  
 
1966 = Decreto-lei nº 72, de 21.11.1966 = Reuniu os seis 
Institutos de Previdência de Aposentadorias e Pensões e 
criou o INPS - Instituto Nacional de Previdência Social. 
 
1967 = Constituição Federal de 1967 = Quase nenhuma 
inovação previdenciária. Destaque para o artigo 158, XVI, 
que tratava do benefício do seguro-desemprego. Este 
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benefício foi regulamentado em 1965 pela Lei nº 4923, 
com o nome de auxílio-desemprego. 
 
1969 = Decreto-lei nº 564, de 01.05.1969 = estende a 
previdência social ao trabalhador rural. 
 
1971 = Lei Complementar nº 11, de 25.05.1971 = Institui 
o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural = PRO-
RURAL, em substituição ao plano básico de previdência 
social. 
 
1972 = Lei nº 5859, de 11.12.1972 = Inclui os 
empregados domésticos obrigatoriamente na 
Previdência Social. 
 
1976 = Decreto nº 77077, de 24.01.1976 = Definiu a CLPS 
- Consolidação das Leis da Previdência Social. Nova 
publicação desta Consolidação ocorreu pelo Decreto nº 
89312, de 23.01.1984. Possuía força de decreto e não de 
lei. Em casos de dúvida, deveria ser consultada a LOPS. 
 
1977 = Lei nº 6439, de 01.09.1977 = Institui o SINPAS - 
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. 
Objetivo: reorganizar a Previdência Social. Criação do 
INAMPS e do IAPAS (autarquias vinculadas ao MPAS). 
Entidades que integraram o SINPAS: INPS, INAMPS, LBA, 
FUNABEM, DATAPREV, IAPAS e CEME. 
 
1988 = Constituição Federal de 1988 = Possui capítulo 
próprio sobre a Seguridade Social, que compreende ações 
e benefícios nas áreas de Assistência Social, Saúde e 
Previdência Social - arts. 194 a 204. 
 
A Carta Magna brasileira surgiu em meio a vários 
acontecimentos econômicos, políticos e sociais no país, 
em um cenário de instabilidades, que previa as reformas 
democráticas como forma de deixar o período militar.  
Assim, grande marco de estruturação da proteção social 
brasileira ocorreu na promulgação da Constituição de 
1988, originando-se aí o conceito de Seguridade Social, 
com um capítulo para seu tratamento (arts. 194 a 204), 
como um gênero que inclui três áreas: a Previdência 
Social, a Assistência Social e a Saúde.  
A Constituição definiu a seguridade social como “um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social” (art. 194), estabeleceu seus objetivos (art. 194, 
parágrafo único) e o sistema de seu financiamento 
(art.195).  
Observe-se que o conceito de seguridade social está 
inserido dentro de um contexto de sistema de cobertura 
de contingências sociais de forma a atender 
indistintamente todos aqueles que em estado de 
necessidade são ou não contribuintes.  
Ampliou-se a cobertura da proteção social para 
segmentos até então desprotegidos, introduzindo-se um 
piso salarial único, eliminando-se diferenças de tipos e 
valores dos benefícios previdenciários entre 

trabalhadores rurais e urbanos, e facultando-se o ingresso 
de qualquer cidadão, mediante contribuição.  
Considera-se a assistência social um lado universalizador 
da seguridade social na medida em que “será prestada a 
quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição” (art 203). 
Logo a assistência social visa garantir meios de 
subsistência às pessoas que não tenham condições de 
suprir o próprio sustento, dando especial atenção às 
crianças, velhos e deficientes, independentemente de 
contribuição à seguridade social.  
Já a Saúde vem garantida pelo Carta Magna como direito 
de todos e dever do estado, que deve ser garantida 
mediante ações que visem reduzir os riscos de doença e 
seus agravamentos. Da mesma forma como na assistência 
social, o acesso aos programas de Saúde Pública devem 
seguir os princípios da universalidade e da igualdade de 
atendimento, de forma a garantir o acesso gratuito, de 
todos e da mesma forma, sem a necessidade de qualquer 
contribuição  
O regime de previdência social engloba os Benefícios, que 
são prestações pecuniárias, que consistem na 
aposentadoria, por invalidez (não incluída no § 7º, do 
art.201, mas sugerida no inciso I desse artigo) por velhice, 
por tempo de contribuição, especial e proporcional 
(art.201,§§ 7º e 8º); no auxílio por doença, maternidade, 
reclusão e funeral (art.201, I a V); no seguro-desemprego 
(art.7º,II, 201,III, 239); na pensão por morte do segurado 
(art.201,V);e os Serviços, que são prestações assistências: 
médica, farmacêutica, odontológica, hospitalar, social e de 
reeducação ou readaptação funcional.  
Observamos que o direito à previdência social diz 
respeito à seguridade social. De forma que a manifestação 
desta, tende a superar a concepção de instituição do 
Estado providência (welfare state), sem assumir 
características socializantes.  
A Carta Magna deu diretrizes mais precisas aos direitos 
de previdência social (art.201 e 202). Tem-se que esta é 
fundada no princípio do seguro social, de forma que os 
benefícios e serviços se destinam a cobrir eventos de 
doença, invalidez, morte, velhice e reclusão, apenas do 
segurado e seus dependentes. 
 

1990 = Lei nº 8029, de 12.04.1990 e Decreto nº 99350, 
de 27.06.1990 = Criação do INSS - Instituto Nacional do 
Seguro Social, decorrente da fusão do IAPAS com INPS. 
 
1991 = Previdência Social no Setor Privado 
A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, dispôs sobre a 
organização da Seguridade Social e instituiu seu novo 
Plano de Custeio e a Lei nº 8.213, de mesma data, instituiu 
o Plano de Benefícios da Previdência Social 
 
1993 = Extinção do INAMPS (Lei nº 8689) 
 
1995 = Unificação de dois Ministérios: Previdência Social 
e Assistência Social: Ministério da Previdência e 
Assistência Social - MPAS. Publicada a Lei nº 9032, de 
28.04.11995, trazendo novo regramento à concessão da 
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aposentadoria especial. 
 
1997 = Publicada a Lei nº 9528, de 10.12.1997, trazendo 
diversas alterações às Leis nºs. 8212 e 8213/91. 
 
1998 = Publicadas as Leis nºs. 9711, de 20.11.1998, e 
9732, de 11.12.1998, trazendo diversas alterações às Leis 
nºs. 8212 e 8213/91. Publicada a Emenda Constitucional 
nº 20, de 15.12.1998, alterando de forma bastante 
significativa o sistema de previdência social, 
principalmente quanto à concessão de aposentadorias. 
 
1999 = Publicado o Decreto nº 3048, de 06.05.1999, novo 
Regulamento da Previdência Social e a Lei nº 9876, de 
26.11.1999, trazendo diversas alterações às Leis nºs. 
8212 e 8213/91 (inclusive o fator previdenciário e média 
para apuração do salário de benefício de 80% de todas as 
contribuições a contar de julho/94). 
 
2000 = Publicada a Lei nº 9983, de 14.07.2000, alterando 
o Código Penal Brasileiro para inserção dos Crimes 
Previdenciários. 
 
2001 = A Lei Complementar 108 de 29/5/2001 
juntamente com a Lei Complementar 109, de 29/5/2001 
regulamentaram a Previdência Complementar.  
 
2002 = Publicada a Lei nº 10421, de 15.04.2002, 
alteração a legislação previdenciária para conceder, à 
mãe-adotiva, o direito ao salário-maternidade. 
 
2005 = Em janeiro de 2005 o INSS passou por uma 
mudança estrutural em decorrência da Lei 11.098, que 
criou a Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) com 
competência relativa à arrecadação, fiscalização, 
lançamento e normatização de receitas previdenciárias. 
Este órgão é diretamente ligado ao MPS. Até então essas 
competências eram do INSS. 
 

2008 = Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008. - 
Acrescenta artigo à Lei no 5.889, de 8 de junho de 1973, 
criando o contrato de trabalhador rural por pequeno 
prazo; estabelece normas transitórias sobre a 
aposentadoria do trabalhador rural; prorroga o prazo de 

contratação de financiamentos rurais de que trata o § 6o 

do art. 1o da Lei no 11.524, de 24 de setembro de 2007; e 

altera as Leis nos 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 7.102, 
de 20 de junho de 1993, 9.017, de 30 de março de 1995, e 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. 
 
2010 = Instrução Normativa Inss / Press nº 45, de 6 de 
agosto de 2010. 
Dispõe sobre a administração de informações dos 
segurados, o reconhecimento, a manutenção e a revisão 
de direitos dos beneficiários da Previdência Social e 
disciplina o processo administrativo previdenciário no 
âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 

2010 = Decreto nº 7.126, de 03.03.2010 – Altera o 
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, no tocante ao 
procedimento de contestação do Fator Acidentário de 
Prevenção.  
     
2010 = Decreto nº 7.237, de 20.07.2010 - Regulamenta a 
Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor 
sobre o processo de certificação das entidades 
beneficentes de assistência social para obtenção da 
isenção das contribuições para a seguridade social, e dá 
outras providências.  
     
2010 = Lei nº 12.348, de 15.12.2010 – Dispõe sobre o 
limite de endividamento de Municípios em operações de 
crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura 
para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 e dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, sobre imóveis 
oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – 
RFFSA, sobre dívidas referentes ao patrimônio 
imobiliário da União e sobre acordos envolvendo 
patrimônio imobiliário da União; transfere o domínio útil 
de imóveis para a Companhia Docas do Rio de Janeiro – 
CDRJ; altera a Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de 
agosto de 2001, e as Leis nos 9.711, de 20 de novembro 
de 1998, 11.483, de 31 de maio de 2007, 9.702, de 17 de 
novembro de 1998, 10.666, de 8 de maio de 2003, e 9.469, 
de 10 de julho de 1997; e dá outras providências.  
 
2011 = Lei nº 12.424, de 16.06.2011 – Altera a Lei no 
11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o 
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a 
regularização fundiária de assentamentos localizados em 
áreas urbanas, as Leis nos 10.188, de 12 de fevereiro de 
2001, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
8.212, de 24 de julho de 1991, e 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil; revoga dispositivos da Medida 
Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.  
   
2011 = Lei nº 12.469, de 26.08.2011 – Altera os valores 
constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física e altera as Leis nos 11.482, de 31 de maio de 2007, 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 9.656, de 3 de junho de 1998, e 
10.480, de 2 de julho de 2002.  
   
2011 = Lei nº 12.470, de 31.08.2011 – Altera os arts. 21 e 
24 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre o Plano de Custeio da Previdência Social, para 
estabelecer alíquota diferenciada de contribuição para o 
microempreendedor individual e do segurado facultativo 
sem renda própria que se dedique exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde 
que pertencente a família de baixa renda; altera os arts. 
16, 72 e 77 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social, 
para incluir o filho ou o irmão que tenha deficiência 
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intelectual ou mental como dependente e determinar o 
pagamento do salário-maternidade devido à empregada 
do microempreendedor individual diretamente pela 
Previdência Social; altera os arts. 20 e 21 e acrescenta o 
art. 21-A à Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei 
Orgânica de Assistência Social, para alterar regras do 
benefício de prestação continuada da pessoa com 
deficiência; e acrescenta os §§ 4o e 5o ao art. 968 da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para 
estabelecer trâmite especial e simplificado para o 
processo de abertura, registro, alteração e baixa do 
microempreendedor individual.  
   
2011 = Lei nº 12.513, de 26.10.2011 – Institui o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec); altera as Leis no 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), no 8.212, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui 
Plano de Custeio, no 10.260, de 12 de julho de 2001, que 
dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior, e no 11.129, de 30 de junho de 2005, que 
institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
(ProJovem); e dá outras providências.  
 
2012 = Lei nº 12.692, de 24.07.2012 – Altera os arts. 32 e 
80 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para dispor 
sobre o acesso do empregado às informações relativas ao 
recolhimento de suas contribuições ao INSS.  
   
2012 = Decreto nº 7.782, de 07.08.2012 - Dispõe sobre a 
antecipação do abono anual devido aos segurados e 
dependentes da Previdência Social, no ano de 2012.  
   
2013 = Lei Complementar nº 142, de 08.05.2013 – 
Regulamenta o §1º do art. 201 da Constituição Federal, no 
tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência 
segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS  
   
2013 = Lei nº 12.810, de 15.05.2013 – Dispõe sobre o 
parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional 
relativos às contribuições previdenciárias de 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 
1991, 9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828, de 20 
de novembro de 2008, 10.522, de 19 de julho de 2002, 
10.222, de 9 de maio de 2001, 12.249, de 11 de junho de 
2010, 11.110, de 25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 9.514, de 20 de 
novembro de 1997; e revoga dispositivo da Lei nº 12.703, 
de 7 de agosto de 2012.  
 

2014 = Lei nº 13.063, de 30 de dezembro de 2014 - Altera 
a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para isentar o 
aposentado por invalidez e o pensionista inválido 
beneficiários do Regime Geral da Previdência Social - 
RGPS de se submeterem a exame médico-pericial após 
completarem 60 (sessenta) anos de idade. 
 
2015 = Lei nº 13.183, de 4 de novembro de 2015 - 
Altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para tratar da associação do 
segurado especial em cooperativa de crédito rural e, 
ainda essa última, para atualizar o rol de dependentes, 
estabelecer regra de não incidência do fator 
previdenciário, regras de pensão por morte e de 
empréstimo consignado, a Lei nº 10.779, de 25 de 
novembro de 2003, para assegurar pagamento do seguro-
defeso para familiar que exerça atividade de apoio à 
pesca, a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, para 
estabelecer regra de inscrição no regime de previdência 
complementar dos servidores públicos federais titulares 
de cargo efetivo, a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 
2003, para dispor sobre o pagamento de empréstimos 
realizados por participantes e assistidos com entidades 
fechadas e abertas de previdência complementar e a Lei 
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; e dá outras 
providências 
 

A estrutura atual 
 
Em decorrência dessa evolução histórica, em nosso País 
existem hoje três grandes regimes previdenciários: o 
Regime Geral, administrado pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social, os Regimes Próprios dos Servidores 
Públicos e Militares, bem como a Previdência 
Complementar. 
Uma análise rápida da estrutura dos sistemas de 
benefícios previdenciários brasileiros apresenta os 
seguintes conceitos: 
 
a) o Regime Geral de Previdência Social, gerenciado pelo 
INSS, é compulsório e, atualmente com teto de R$ 
7.087,22 (competência 202), atende ao setor privado. 
Empregadores, empregados assalariados, domésticos, 
autônomos e trabalhadores rurais, são contribuintes do 
sistema. As aposentadorias por idade são concedidas aos 
homens com 65 anos e às mulheres com 62 anos na área 
urbana, e aos homens com 60 anos e mulheres com 55 
anos na área rural. 
Aposentadoria por tempo de contribuição aos 35 anos 
para homens e 30 para as mulheres. A administração do 
sistema é pública; 
 
b) o Regime de Previdência dos Servidores Públicos é 
compulsório, com teto e subtetos definidos pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Excluem-se deste grupo os 
empregados das empresas públicas, os agentes políticos, 
servidores temporários e detentores de cargos de 
confiança, todos filiados obrigatórios do Regime Geral. A 
aposentadoria compulsória é concedida aos 70/75 
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(art.40, §1º. Inc. II da CF) anos para homens e mulheres e 
a aposentadoria por tempo de contribuição aos 35 anos 
para homens e 30 anos para mulheres. Os servidores que 
ingressaram desde 15/12/1998 estão sujeitos à idade 
mínima de aposentadoria de 60 anos para homens e 55 
para mulheres. A administração do Sistema é pública; e 
 
c) a Previdência Complementar (PC) é voluntária e sua 
administração é privada. A PC possui arranjos variados, 
destacando-se os fundos patrocinados por empregadores 
e a previdência complementar associativa, e constitui-se 
num complemento ao benefício do RGPS/INSS. 
 

A recente Reforma da Previdência Social 
 
A Emenda Constitucional n° 103/2019, estabelece 
modificações do sistema da previdência social, cria regras 
de transição e alterações relacionadas à Seguridade 
Social. Essa Emenda é conhecida como “Reforma da 
Previdência”. 
 

RGPS da União – Regime Geral da Previdência 
Social 

 
O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem suas 
políticas elaboradas pela Secretaria de Previdência do 
Ministério da Fazenda e executadas pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal 
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário. Este Regime possui caráter contributivo e de 
filiação obrigatória. Dentre os contribuintes, encontram-
se os empregadores, empregados assalariados, 
domésticos, autônomos, contribuintes individuais e 
trabalhadores rurais. 
 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
A partir de 01/03/2020, a alíquota da Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido (CSLL) aplicável aos bancos de 
qualquer espécie passa a ser de 20%, até que entre em 
vigor Lei que disponha sobre o assunto, atualmente tal 
alíquota é de 15%. 
 

Tabela Progressiva INSS 
A partir de 2022, a alíquota da contribuição devida pelo 
empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso, 
será progressiva sobre o salário, conforme abaixo: 
 

Tabela de contribuições 2022 - regime 
geral 

Faixa de salário Alíquota de 
contribuição 

Até um salário-mínimo (R$ 
1.212,00) 

7,5% 

De R$ 1,212,01 até R$ 
2.427,35 

9% 

De R$ 2.427,36 até R$ 
3.641,03 

12% 

De R$ 3.641,04 até R$ 
7.087,22 (Teto do INSS) 

14% 

 
Detalhe muito importante, com a Reforma Previdenciária, 
as alíquotas serão aplicadas de FORMA PROGRESSIVA, 
incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores 
compreendida nos respectivos limites, e não mais 
sobre o salário total como aplica-se atualmente. 
  
Poderá ser instituído por Lei sistema especial de inclusão 
previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender 
aos trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho 
doméstico no âmbito de sua residência, sendo que nestes 
casos a aposentadoria terá valor de um salário mínimo 
  

Idade Mínima para Aposentadoria (Nova 
Previdência) 
A alteração da idade mínima para aposentadoria no 
regime geral de previdência social passa a ser: 
 De 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, 
observado tempo mínimo de contribuição, o qual será 
determinado por legislação específica; 
 De 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, para 
trabalhadores rurais e para os que exercem suas 
atividades em regime de economia familiar, tais como o 
produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 
 

Regras de Transição 
Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social 
até 13.11.2019, fica assegurado o direito à 
aposentadoria, quando preencher, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de 
contribuição, se homem; e 
 somatório da idade e do tempo de contribuição, 
incluídas as frações, equivalente a 86 pontos, se mulher, e 
96 pontos, se homem, observado que, a partir de 
1º.1.2020, a pontuação será acrescida de um ponto a cada 
ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 
100 pontos, se mulher, e de 105 pontos, se homem. 
  
Segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social 
até 13.11.2019, fica assegurado o direito à aposentadoria 
quando preencher, cumulativamente, os seguintes 
requisitos: 
 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de 
contribuição, se homem; e 
 idade de 56 anos, se mulher, e 61 anos, se homem. A 
partir de 1º.1.2020, as referidas idades serão acrescidas 
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de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se 
mulher, e 65 cinco anos de idade, se homem. 
  
Segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social 
até 13.11.2019 e que na referida data contar com mais de 
28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de 
contribuição, se homem, fica assegurado o direito à 
aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os 
requisitos: 
 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de 
contribuição, se homem; e 
 cumprimento de período adicional correspondente a 
50% do tempo que, na data 13.11.2019, faltaria para 

atingir 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de 
contribuição, se homem. 
  
Segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social 
até a data de 13.11.2019 poderá aposentar-se quando 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 60 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se 
homem. A partir de 1º.1.2020, a idade de 60 anos da 
mulher será acrescida em 6 meses a cada ano, até atingir 
62 anos de idade; e 
 15 anos de contribuição, para ambos os sexos. 

 

 RPPS – Regime Próprio da Previdência Social  
Servidores Públicos 

 
Da mesma forma que o regime geral, o Regime próprio 
regula as leis previdenciárias, mas de servidores de um 
determinado ente federativo, seja União, Estado ou 
Município. 
 
Assim, os servidores públicos deste ente estão 
automaticamente filiados ao regime próprio instituído, 
devendo observar tais regras para fins de aposentadoria 
e demais benefícios de ordem previdenciária. 
 
É importante frisar que atualmente a União e todos os 
estados brasileiros já possuem regimes próprios, no 
entanto, nem todos os municípios instituíram. 
 
Neste caso, os servidores dos municípios que não 
possuem regime próprio estão obrigatoriamente filiados 
ao regime geral de previdência e desta forma estão 
submetidos às regras do INSS. 

 
Tabela de Contribuições 

As novas alíquotas valerão também para os servidores 
públicos vinculados ao Regime Próprio da Previdência 
Social (RPPS) da União. 
 
No RPPS da União, contudo, as alíquotas progressivas não 
se limitarão ao teto do RGPS, pois haverá novas alíquotas 
incidindo também sobre as faixas salariais que 
ultrapassem o teto. A atualização das alíquotas do RPPS 
foi feita pela Portaria 2.963/2020. 
 
Em relação aos aposentados e pensionistas, a alíquota 
incidirá sobre o valor da parcela dos proventos e pensões 
que supere o limite máximo estabelecido para o Regime 
Geral (R$ 7.087,22) e levará em conta a totalidade do 
valor do benefício para fins de definição das alíquotas 
aplicáveis. 
 
As novas alíquotas progressivas – estabelecidas 
pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019 – passam a 
vigorar a partir de 1º de março de 2021, incidindo cada 
alíquota separadamente sobre cada faixa salarial, da 
seguinte forma:

 

A partir de janeiro de 2022 
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Aposentadoria servidor público 
 
O servidor público federal que tenha ingressado no 
serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se 
voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 
(sessenta e um) anos de idade, se homem; 
 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 
(trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; 
 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 
 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria;  
 
Somatório da idade e do tempo de contribuição, 
incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) 
pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se 
homem; 
  

Professores 
Para o titular do cargo de professor que comprovar 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental 
e médio, os requisitos de idade e de tempo de 
contribuição serão: 
 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 
(cinquenta e seis) anos de idade, se homem; 

 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 
30 (trinta) anos de contribuição, se homem;  
 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 
(cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º 
de janeiro de 2022; 
  

Regime Próprio Previdência 
Até que entre em vigor lei federal que discipline os 
benefícios do regime próprio de previdência social dos 
servidores da União, serão aposentados, voluntariamente, 
observando os seguintes critérios cumulativos: 
 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem; 
 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que 
cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo 
exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo 
efetivo em que for concedida a aposentadoria; 
 Por incapacidade permanente para o trabalho, no 
cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis 
de readaptação, hipótese em que será obrigatória a 
realização de avaliações periódicas para verificação da 
continuidade das condições que ensejaram a concessão 
da aposentadoria; ou 
 Compulsoriamente, quando tratar-se de incapacidade 
permanente para o trabalho. 

 

Conceituação e Princípios Constitucionais 
 

Conceituação.  
A seguridade social é um conjunto de ações dos poderes 
públicos e da sociedade. O objetivo é garantir aos 
cidadãos o direito à saúde, à previdência e à assistência 
social. Para isso, são utilizadas receitas de contribuições 
sociais e verbas da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios (Art 194 da Constituição).  
 
A Seguridade, como é sabido, divide-se em três grandes 
áreas: 

   Previdência Social,  
   Saúde e  
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   Assistência Social.  
 
Em regra, podemos falar que a previdência fornece 
benefícios, a saúde fornece serviços e a assistência 
fornece ambos. 
 
A diferença principal entre previdência (art. 201), saúde 
(art. 196) e assistência (art. 203) está na contribuição, 
sendo que a primeira exige e as outras não. 
 
A seguridade social decorre de lei e regula relações entre 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou público 
(beneficiários ou não) e o Estado (INSS - autarquia federal 
e SRF - órgão da administração direta). 
 
O direito é composto de normas jurídicas e relações 
jurídicas, sendo que estas têm sujeitos (ativo e passivo) e 
objeto. 
 
Na seguridade social os sujeitos ativos são os 
beneficiários (segurado, dependentes e necessitados - art. 
203) e os passivos aqueles de quem pode ser cobrado:  
  Poder Público (União, Estados Membros, Municípios e 
Distrito Federal). 
 
O objeto são as prestações (saúde, previdência e 
assistência), que podem ser de dois tipos:  
a) benefícios - prestações pecuniárias (aposentadoria) e  
b) serviços - prestações de fazer (saúde). 

 
O artigo 204 da C.F. preceitua que as ações 
governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade 
social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a 
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 
coordenação e a execução dos respectivos programas às 
esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social; 
II - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 
 
É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a 
programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco 
décimos por cento de sua receita tributária líquida, 
vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:  
I - despesas com pessoal e encargos sociais;  
II - serviço da dívida;  
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada 
diretamente aos investimentos ou ações, apoiados. 

 

A Seguridade Social obedecerá aos 
seguintes princípios e diretrizes: 

 
a) universalidade da cobertura e do atendimento; 
Todos os residentes no país farão jus a seus benefícios, 
não devendo existir distinções.  
A universalidade de cobertura deve ser entendida como a 
necessidade daquelas pessoas que forem atingidas por 
uma contingência humana, seja a impossibilidade de 
retornar ao trabalho, a idade avançada, a morte etc. Já a 
universalidade do atendimento refere-se às contingências 
que serão cobertas, não às pessoas envolvidas, ou seja, as 
adversidades ou acontecimentos em que a pessoa não 
tenha condições próprias de renda ou de subsistência.  
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais; 
A Constituição disciplina a uniformidade e equivalência 
de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, 
quando deveria ser para todo o sistema, inclusive para os 
servidores civis, militares e congressistas, mas estes 
possuem outro regime.  
Com a Lei nº 8.213/91 foram instituídos benefícios aos 
trabalhadores urbanos e rurais, sem qualquer distinção.  
c) seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços; 
A seleção das prestações vai ser feita de acordo com as 
possibilidades econômico-financeiras do sistema da 
seguridade social.  
d) irredutibilidade do valor dos benefícios; 
O poder aquisitivo dos benefícios não pode ser onerado. A 
forma de correção dos benefícios previdenciários vai ser 
feita de acordo com o preceituado na lei.  
e) equidade na forma de participação no custeio; 
Somente aqueles que estiverem em iguais condições 
contributivas é que terão que contribuir da mesma forma.  
f) diversidade da base de financiamento; 
Como menciona o art. 195, caput, da Constituição, a 
seguridade social será financiada por toda a sociedade, 
prevendo diversas formas do financiamento da 
seguridade social, por meio da empresa, dos 
trabalhadores, dos entes públicos e dos concursos de 
prognósticos (art. 195, I a III).  
g) caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa, com a participação da comunidade, 
em especial de trabalhadores, empresários e 
aposentados. 
Reza, a Constituição que a sociedade, representada por 
trabalhadores, os empresários e os aposentados 
participarão da gestão administrativa da seguridade 
social que terá caráter democrático e descentralizado.  

 
Continua.................................................... 
Continua.................................................... 
Continua ................................................... 
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Ética no Serviço Público 

 
 

Conteúdo 
 

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: Decreto nº 
1.171/1994 e Decreto nº 6.029/2007. 

 

 

Ética no Serviço Público  

 
Os valores éticos podem se transformar, assim como a 
sociedade se transforma, considerando que na sociedade 
desempenhamos papéis diferenciados e adequados a 
cada espaço de convivência. Nosso desempenho está 
associado ao que é preciso fazer na representação de cada 
papel. O que devemos ser é indicado pelas regras do 
coletivo de que fazemos parte. Cada sociedade se compõe 
de um conjunto de "ethos", ou seja, jeitos de ser, que 
conferem um caráter àquela organização. Para tanto, 
consideramos importante rever alguns conceitos: 
 

Ética e Moral 
 
Latim: costumes, conduta.  
Ética: grego: costumes, conduta, caráter. 
Etimologicamente as palavras possuem o mesmo 
significado; porém, conceitualmente diferem:  
Moral: conjunto de regras indicadoras do bem a ser feito 
e do mal a ser evitado, para que a sociedade viva em 
harmonia e o indivíduo encontre a felicidade.  
Ética: é a discussão, o debate, sobre as regras; a análise 
dos princípios que regem a moral. É a filosofia da moral. 
 

O dicionário Aurélio define como:  
1- parte da filosofia que estuda os valores morais da 
conduta humana.  
2- conjunto de princípios morais que se devem observar 
no exercício de uma profissão. 
 
Para Terezinha Rios a ética se apresenta como uma 
reflexão crítica sobre a moralidade, sobre a dimensão 
moral do comportamento do homem. Cabe a ela, 
enquanto investigação que se dá no interior da filosofia, 

procurar ver de forma clara, profunda e ampla os valores, 
problematizá-los, buscando sua consistência. No plano da 
ética estamos numa perspectiva de um juízo crítico, que 
quer compreender, quer buscar o sentido da ação. A 
moral indica o comportamento que deve ser considerado 
bom ou mal. A ética procura o fundamento do valor que 
norteia o comportamento. Na reflexão científica, ética 
seria: 
 

Normas de comportamento -  Ciência normativa  
As grandes teorizações éticas gregas também traziam a 
marca do tipo de organização social daquela sociedade. E 
no decorrer da história os grandes pensadores buscaram 
formulações que explicassem:  
 

Princípios mais universais; 
Igualdade do gênero humano e suas próprias 
variações; 
Uma boa teoria ética deveria ser capaz de explicar as 
variações de comportamento, características das 
diferentes formações culturais e históricas. Enfocando a 
ética grega e lembrando de Platão (427 -347 a. C.): a 
"virtude também é uma purificação"; no Diálogo da Leis 
afirma: "Deus é a medida de todas as coisas". As principais 
virtudes da ética platônica é a ideia do sumo bem:- justiça 
(dike) - virtude geral que ordena e harmoniza.  

 prudência ou sabedoria - é a virtude própria da alma 
racional 

 fortaleza ou valor - é a que faz com que as paixões mais 
nobres predominem, e que o prazer se subordine ao dever 

 temperança - é a virtude da serenidade, equivalente ao 
autodomínio, à harmonia individual. 
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Aristóteles (384 -322 a.C.) valorizava a vontade humana; a 
deliberação e o esforço em busca de bons hábitos. O 
homem precisa converter suas melhores disposições 
naturais em hábitos, de acordo com a razão (virtudes 
intelectuais). Mas essa autoeducação supõe um esforço 
voluntário, de modo que a virtude provém mesmo da 
liberdade, que delibera e elege inteligentemente. A 
virtude é uma espécie de segunda natureza, adquirida 
pela razão livre. Para Sócrates (470-399 a. C.) filosofo 
grego que aparece nos " Diálogos de Platão"(427-347 
a.C.), usava o método da maiêutica que consistia em 
interrogar o interlocutor até que este chegasse por si 
mesmo à verdade, sendo assim uma espécie de "parteiro 
das ideias"). Sócrates foi chamado "O fundador da moral", 
acentuando o aspecto de interiorização das normas, 
baseava-se principalmente na convicção pessoal.  
Aristóteles distinguiu dois tipos de virtude: as 
intelectuais e as morais. Estas consistem no controle das 
paixões e são características dos movimentos 
espontâneos do caráter humano. Ao contrário do que 
muitos imaginam a virtude não é uma atividade, mas sim 
uma maneira habitual de ser. A virtude não pode ser 
adquirida da noite para o dia, porque depende de ser 
praticada. Com atos repetitivos, o homem acaba por 
transformá-los numa segunda natureza, numa disposição 
para agir sempre da mesma forma. O processo é sempre o 
mesmo, sejam os atos bons ou maus. Quando bons, temos 
a virtude. Quando maus, o vício. 
 

A atividade daquele que age de acordo com os bons 
hábitos é o que chamamos de felicidade. Também é a 
felicidade mais autossuficiente, porque não precisa de 
bens materiais para se efetivar. Dessa forma, como a 
condição fundamental para a conquista da felicidade é a 
virtude, e esta só pode ser adquirida mediante exercício e 
esforço, o homem tem que desenvolver mecanismos de 
ação que garantam a sua aquisição. Tais mecanismos são, 
em especial, os valores (educação) e as leis. Os valores 
desenvolvem no homem os hábitos virtuosos; as leis 
organizam e protegem o exercício da virtude pelos 
membros da sociedade. 
 
Sócrates estabelece uma diferença entre o que eu digo e o 
que quero dizer (entre a formulação e o sentido das 
proposições), considera uma distância entre o exterior e 
o interior). Para Rousseau (1712 -1778) ética significava 
um agir de forma mais primitiva. "O homem é bom por 
natureza e seu espírito pode sofrer aprimoramento quase 
ilimitada." Posteriormente Kant (1724 - 1804) final do 
século XVIII, alemão prussiano, baseava-se na ética de 
validade universal que apoia-se na igualdade 
fundamental entre os homens. Para Kant a natureza 
humana é uma natureza racional, o que equivale a dizer 
que a natureza nos fez livres, mas não nos disse 
concretamente o que fazer. Portanto, o homem como um 
ser natural, destinado pela natureza à liberdade, deve 
desenvolver está liberdade através da mediação de sua 
capacidade racional.  
 

Resumindo para ele "ética é obrigação de agir segundo 
regras universais, comum a todos os seres humanos por ser 
derivada da razão." Descartes, propôs uma moral 
provisória para cuidar primeiro das questões teóricas, 
resolvendo as questões práticas do jeito que der. Hegel 
(1770 -1831) divide a ética em subjetiva ou pessoal e 
objetiva ou social. Karl Marx (1818 -1883) interpretou a 
história da humanidade como a história de uma luta 
constante com a natureza. A ação humana se define então 
como trabalho, como técnica. Para Bertrand Russel (1872 
- 1970) a ética é subjetiva não contém afirmações 
verdadeiras ou falsas. Para Habermas (1929) a ética 
discursiva é baseada em diálogo, por sujeitos capazes de 
se posicionarem criticamente diante de normas. 
 

 
O homem vive em sociedade, convive com outros homens 
e, portanto, cabe-lhe pensar e responder à seguinte 
pergunta: "Como devo agir perante os outros?". Trata-se de 
uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil de ser 
respondida. Ora, esta é a questão central da Moral e da 
Ética. 
 
Moral e ética, às vezes, são palavras empregadas como 
sinônimos: conjunto de princípios ou padrões de conduta. 
Ética pode também significar Filosofia da Moral, portanto, 
um pensamento reflexivo sobre os valores e as normas 
que regem as condutas humanas. Em outro sentido, ética 
pode referir-se a um conjunto de princípios e normas que 
um grupo estabelece para seu exercício profissional (por 
exemplo, os códigos de ética dos médicos, dos advogados, 
dos psicólogos, etc.). 
 
Em outro sentido, ainda, pode referir-se a uma distinção 
entre princípios que dão rumo ao pensar sem, de 
antemão, prescrever formas precisas de conduta (ética) e 
regras precisas e fechadas (moral). 
 
Finalmente, deve-se chamar a atenção para o fato de a 
palavra "moral" ter, para muitos, adquirido sentido 
pejorativo, associado a "moralismo". Assim, muitos 
preferem associar à palavra ética os valores e regras que 
prezam, querendo assim marcar diferenças com os 
"moralistas". 
 
Parte-se do pressuposto que é preciso possuir critérios, 
valores, e, mais ainda, estabelecer relações e hierarquias 
entre esses valores para nortear as ações em sociedade. 
Situações dilemáticas da vida colocam claramente essa 
necessidade.  
 
Por exemplo, é ou não ético roubar um remédio, cujo 
preço é inacessível, para salvar alguém que, sem ele, 
morreria? Colocado de outra forma: deve-se privilegiar o 
valor "vida" (salvar alguém da morte) ou o valor 
"propriedade privada" (no sentido de não roubar)? 
 
Seria um erro pensar que, desde sempre, os homens têm 
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as mesmas respostas para questões desse tipo. Com o 
passar do tempo, as sociedades mudam e também mudam 
os homens que as compõem. Na Grécia antiga, por 
exemplo, a existência de escravos era perfeitamente 
legítima: as pessoas não eram consideradas iguais entre 
si, e o fato de umas não terem liberdade era considerado 
normal. Outro exemplo: até pouco tempo atrás, as 
mulheres eram consideradas seres inferiores aos homens, 
e, portanto, não merecedoras de direitos iguais (deviam 
obedecer a seus maridos).  
 
Outro exemplo ainda: na Idade Média, a tortura era 
considerada prática legítima, seja para a extorsão de 
confissões, seja como castigo. Hoje, tal prática indigna a 
maioria das pessoas e é considerada imoral. 
 
Portanto, a moralidade humana deve ser enfocada no 
contexto histórico e social. Por consequência, um 
currículo escolar sobre a ética pede uma reflexão sobre a 
sociedade contemporânea na qual está inserida a escola; 
no caso, o Brasil do século XX. 
 
Tal reflexão poderia ser feita de maneira antropológica e 
sociológica: conhecer a diversidade de valores presentes 
na sociedade brasileira. A Constituição da República 
Federativa do Brasil, promulgada em 1988, traz 
elementos que identificam questões morais. 
 
Por exemplo, o art. 1º traz, entre outros, como 
fundamentos da República Federativa do Brasil a 
dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. A 
ideia segundo a qual todo ser humano, sem distinção, 
merece tratamento digno corresponde a um valor moral. 
Segundo esse valor, a pergunta de como agir perante os 
outros recebe uma resposta precisa: agir sempre de modo 
a respeitar a dignidade, sem humilhações ou 
discriminações em relação a sexo ou etnia. O pluralismo 
político, embora refira-se a um nível específico (a 
política), também pressupõe um valor moral: os homens 
têm direito de ter suas opiniões, de expressá-las, de 
organizar-se em torno delas. Não se deve, portanto, 
obrigá-los a silenciar ou a esconder seus pontos de vista; 
vale dizer, são livres. E, naturalmente, esses dois 
fundamentos (e os outros) devem ser pensados em 
conjunto. No art. 5º, vê-se que é um princípio 
constitucional o repúdio ao racismo, repúdio esse 
coerente com o valor dignidade humana, que limita ações 
e discursos, que limita a liberdade às suas expressões e, 
justamente, garante a referida dignidade. 
 
No art. 3º, lê-se que constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil (entre outros):  
 
I) construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
 
III) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;  
 
IV) promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. Não é difícil identificar valores morais 
em tais objetivos, que falam em justiça, igualdade, 
solidariedade, e sua coerência com os outros 
fundamentos apontados.  
 
No título II, art. 5º, mais itens esclarecem as bases morais 
escolhidas pela sociedade brasileira:  
 
I) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações; 
(...) 
 
III) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante; (...)  
 
VI) é inviolável a liberdade de consciência e de crença 
(...);  
 
X) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a imagem das pessoas (...). 
 
Porém, aqui, três pontos devem ser devidamente 
enfatizados. 
 
O primeiro refere-se ao que se poderia chamar de "núcleo" 
moral de uma sociedade, ou seja, valores eleitos como 
necessários ao convívio entre os membros dessa 
sociedade. A partir deles, nega-se qualquer perspectiva de 
"relativismo moral", entendido como "cada um é livre para 
eleger todos os valores que quer". Por exemplo, na 
sociedade brasileira não é permitido agir de forma 
preconceituosa, presumindo a inferioridade de alguns 
(em razão de etnia, raça, sexo ou cor), sustentar e 
promover a desigualdade, humilhar, etc. Trata-se de um 
consenso mínimo, de um conjunto central de valores, 
indispensável à sociedade democrática: sem esse 
conjunto central, cai-se na anomia, entendida seja como 
ausência de regras, seja como total relativização delas 
(cada um tem as suas, e faz o que bem entender); ou seja, 
sem ele, destrói-se a democracia, ou, no caso do Brasil, 
impede-se a construção e o fortalecimento do país. 
 
O segundo ponto diz respeito justamente ao caráter 
democrático da sociedade brasileira. A democracia é um 
regime político e também um modo de sociabilidade que 
permite a expressão das diferenças, a expressão de 
conflitos, em uma palavra, a pluralidade. Portanto, para 
além do que se chama de conjunto central de valores, deve 
valer a liberdade, a tolerância, a sabedoria de conviver 
com o diferente, com a diversidade (seja do ponto de vista 
de valores, como de costumes, crenças religiosas, 
expressões artísticas, etc.). Tal valorização da liberdade 
não está em contradição com a presença de um conjunto 
central de valores. Pelo contrário, o conjunto garante, 
justamente, a possibilidade da liberdade humana, coloca-
lhe fronteiras precisas para que todos possam usufruir 
dela, para que todos possam preservá-la. 
 
O terceiro ponto refere-se ao caráter abstrato dos valores 

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


                                                      

18 

https://www.apostilasobjetiva.com.br 

 

abordados. Ética trata de princípios e não de 
mandamentos. Supõe que o homem deva ser justo. Porém, 
como ser justo? Ou como agir de forma a garantir o bem 
de todos? Não há resposta predefinida. É preciso, 
portanto, ter claro que não existem normas acabadas, 
regras definitivamente consagradas. A ética é um eterno 
pensar, refletir, construir.  
 

Legitimação dos Valores e Regras Morais 
 
Diz-se que uma pessoa possui um valor e legitima as 
normas decorrentes quando, sem controle externo, pauta 
sua conduta por elas. Por exemplo, alguém que não rouba 
por medo de ser preso não legitima a norma "não roubar": 
apenas a segue por medo do castigo e, na certeza da 
impunidade, não a seguirá. Em compensação, diz-se que 
uma pessoa legitima a regra em questão ao segui-la 
independentemente de ser surpreendida, ou seja, se 
estiver intimamente convicta de que essa regra 
representa um bem moral. 
 
Mas o que leva alguém a pautar suas condutas segundo 
certas regras?  
 
Como alguns valores tornam-se traduções de um ideal de 
Bem, gerando deveres? 
 
Seria mentir por omissão não dizer que falta consenso 
entre os especialistas a respeito de como um indivíduo 
chega a legitimar determinadas regras e conduzir-se 
coerentemente com elas. 
 
Para uns, trata-se de simples costume: o hábito de certas 
condutas, validam-nas.  
 
Para outros, a equação deveria ser invertida: 
determinadas condutas são consideradas boas, portanto, 
devem ser praticadas; neste caso, o juízo seria o carro-
chefe da legitimação das regras. Para outros ainda, 
processos inconscientes (portanto, ignorados do próprio 
sujeito, e, em geral, constituídos durante a infância) 
seriam os determinantes da conduta moral. E há outras 
teorias mais. 
 

Afetividade 
 
Toda regra moral legitimada aparece sob a forma de uma 
obrigação, de um imperativo: deve-se fazer tal coisa, não 
se deve fazer tal outra. Como essa obrigatoriedade pode 
se instalar na consciência? Ora, é preciso que os 
conteúdos desses imperativos toquem, em alguma 
medida, a sensibilidade da pessoa; vale dizer, que 
apareçam como desejáveis. Portanto, para que um 
indivíduo se incline a legitimar um determinado conjunto 
de regras, é necessário que o veja como traduzindo algo 
de bom para si, como dizendo respeito a seu bem-estar 
psicológico, ao que se poderia chamar de seu "projeto de 
felicidade". Se vir nas regras aspectos contraditórios ou 

estranhos ao seu bem-estar psicológico pessoal e ao seu 
projeto de felicidade, esse indivíduo simplesmente não 
legitimará os valores subjacentes a elas e, por 
conseguinte, não legitimará as próprias regras.  
 
Poderá, às vezes, comportar-se como se as legitimasse, 
mas será apenas por medo do castigo. Na certeza de não 
ser castigado, seja porque ninguém tomará conhecimento 
de sua conduta, seja porque não haverá algum poder que 
possa puni-lo, se comportará segundo seus próprios 
desejos. Em resumo, as regras morais devem apontar para 
uma possibilidade de realização de uma "vida boa", do 
contrário, serão ignoradas. 
 
Porém, fica uma pergunta: sendo que os projetos de 
felicidade são variados, que dependem inclusive dos 
diferentes traços de personalidade, e sendo também que 
as regras morais devem valer para todos (se cada um tiver 
a sua, a própria moral desaparece), como despertar o 
sentimento de desejabilidade para determinadas regras e 
valores, de forma que não se traduza em mero 
individualismo? 

 
De fato, as condições de bem-estar e os projetos de 
felicidade são variados. Para alguns, por exemplo, o 
verdadeiro bem-estar nunca será usufruído na terra, mas 
sim alhures, após a morte. Tais pessoas legitimam 
determinadas regras de conduta, inspiradas por certas 
religiões, como as de origem cristã, porque, justamente, 
correspondem a um projeto de felicidade: ficar ao lado de 
Deus para a eternidade. Aqui na terra, podem até aceitar 
viver distantes dos prazeres materiais, pois seu bem-estar 
psicológico está em se preparar para uma "vida" melhor, 
após a morte física do corpo. 
 
Outros, pelo contrário, pensam que a felicidade deve 
acontecer durante a vida terrena, e consequentemente 
não aceitam a ideia de que devam privar-se. E assim por 
diante. Verifica-se, portanto, que as formas de 
desejabilidade, derivadas de seus conteúdos, são 
variadas. No entanto, há um desejo que parece valer para 
todos e estar presente nos diversos projetos de felicidade: 
o autorrespeito. 
 
A ideia básica é bastante simples. Cada pessoa tem 
consciência da própria existência, tem consciência de si. 
Tal consciência traduz-se, entre outras coisas, por uma 
imagem de si, ou melhor, imagens de si - no plural, uma 
vez que cada um tem várias facetas e não se resume a uma 
só dimensão. Ora, as imagens que cada um tem de si estão 
intimamente associadas a valores. Raramente são meras 
constatações neutras do que se é ou não se é. Na grande 
maioria das vezes, as imagens são vistas como positivas 
ou negativas. Vale dizer que é inevitável cada um pensar 
em si mesmo como um valor. E, evidentemente, cada um 
procura ter imagens boas de si, ou seja, ver-se como valor 
positivo. Em uma palavra, cada um, procura se respeitar 
como pessoa que merece apreciação. 
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É por essa razão que o autorrespeito, por ser um bem 
essencial, está presente nos projetos de bem-estar 
psicológico, nos projetos de felicidade, como parte 
integrante. Ninguém se sente feliz se não merecer mínima 
admiração, mínimo respeito aos próprios olhos. 
 
O êxito na busca e construção do autorrespeito é 
fenômeno complexo. Quatro aspectos complementares 
são essenciais. 
 
O primeiro diz respeito ao êxito dos projetos de vida que 
cada pessoa determina para si. Os projetos variam muito 
de pessoa para pessoa, vão dos mais modestos 
empreendimentos até os mais ousados. Mas, seja qual for 
o projeto escolhido, o mínimo êxito na sua execução é 

essencial ao autorrespeito. Raramente se está "de bem 
consigo mesmo" quando há fracassos repetidos. A 
vergonha decorrente, assim como a frustração, podem 
levar à depressão ou à cólera. 
 
O segundo aspecto refere-se à esfera moral. Cada um tem 
inclinação a legitimar os valores e normas morais que 
permitam, justamente, o êxito dos projetos de vida e o 
decorrente autorrespeito. 
 
E, naturalmente, tenderá a não legitimar aqueles que 
representarem um obstáculo; aqueles que forem 
contraditórios com a busca e manutenção do 
autorrespeito. Assim, é sensato pensar que as regras que 
organizem a convivência social de forma justa, respeitosa 

 

Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 

 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

Conteúdo 
 

1. Estado, Governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios. 2. 
Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. 3. Organização administrativa da União; administração direta e 

indireta. 4. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; 
regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime 

disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. 5. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder 

disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. 6. Ato administrativo: validade, eficácia; atributos; 

extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies e exteriorização; vinculação e discricionariedade. 7. Serviços 
Públicos: conceito, classificação, regulamentação e controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, 

autorização. 8. Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle 
legislativo; responsabilidade civil do Estado. Lei nº 8.429/1992 (sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou 

fundacional e dá outras providências). 9. Lei n°9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). 
 

 
Estado, Governo e Administração Pública 

Conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios.   
 

Administração Pública 
 
É o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a 

lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.  
 
Na amplitude desse conceito entram não só os órgãos 
pertencentes ao poder público, como também as 
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instituições e empresas particulares que colaboram com 
o Estado no desempenho de serviços de utilidade pública 
ou de interesse coletivo, ou seja, a Administração direta 
(entidades estatais) e a indireta (entidades 
autárquicas e algumas para estatais) e os entes de 
cooperação. 
 
A expressão Administração Pública apresenta dois 
sentidos mais comuns:  
 
 Sentido Subjetivo ou Formal - Quando a 
administração pública se refere aos entes que exercem a 
atividade administrativa: pessoas jurídicas, órgãos, e 
agentes públicos incumbidos do exercício da função 
administrativa.  
 Sentido Objetivo, Material ou Funcional - Neste 
sentido, a administração pública, designa a natureza da 
atividade exercida pelos referidos entes, ou seja, as 
funções necessárias aos serviços públicos em geral. 
 
De uma maneira geral, a administração é a estrutura do 

Estado anteriormente ordenada para a realização de 
seus serviços. 

Há distinção entre governo e administração:  

 
a)  Governo é a atividade política e discricionária e, 
comando com responsabilidade constitucional e política, 
mas sem responsabilidade profissional pela execução.  
 
b) Administração é a atividade geralmente vinculada à 
lei ou à Norma Técnica. A administração executa as 
funções com responsabilidade técnica e legal, mas sem 
responsabilidade constitucional ou política. É o 
instrumento do qual dispõe o Estado para colocar em 
prática as opções políticas do governo. 
 
Os fins da administração pública se resumem num único 
objetivo: o bem comum da coletividade administrada. 
Toda atividade do administrador público deve ser 
orientada para esse objetivo. Se dele o administrador se 
afasta ou desvia, trai o mandato de que está investido, 
porque a comunidade não instituiu a Administração 
senão como meio de atingir o bem-estar social. Ilícito e 
imoral será todo ato administrativo que não for praticado 
no interesse da coletividade. 
 
Em última análise, os fins da Administração se 
consubstanciam na defesa do interesse público, assim 
entendidas aquelas aspirações ou vantagens licitamente 
almejadas por toda a comunidade administrada, ou por 
uma parte expressiva de seus membros. O ato ou contrato 
administrativo realizado sem interesse público configura 
"desvio de finalidade". 
 

Conceito; Natureza e Fins da Administração 
Pública 

 

Conceito 
É o conjunto de atividades desempenhadas ou dirigidas 
pelas autoridades e órgãos do Estado, a fim de promover 
o bem comum da coletividade. 
 
- em sentido objetivo é o exercício da função 
administrativa. 
- em sentido subjetivo é o conjunto de autoridades 
públicas que exercem esta função administrativa. 

 
Natureza 
É a de um "múnus público" para quem a exerce, isto é, a 
de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento 
dos bens, serviços e interesses da coletividade. 
 

Fins  
A administração pode ser:  
 
 a) Particular - Quando os bens e os interesses 
gerenciados são individuais.  
 b) Pública - Quando os bens e os interesses gerenciados 
pertencem à comunidade. 
 
Portanto, a finalidade da administração pública é a 
gestão dos bens e interesses da coletividade nos âmbitos 
Federal, Estadual e Municipal. Uma outra finalidade da 
administração é promover a defesa do interesse público. 
 

Órgãos Públicos 
 
São centros de competência criados para o desempenho 
de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação 
é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. São 
unidades de ação com atribuições específicas na 
organização estatal. Cada órgão, como centro de 
competência governamental ou administrativa, tem 
necessariamente funções, cargos e agentes. Os órgãos 
integram a estrutura do Estado e das demais pessoas 
jurídicas.  
Como parte das entidades que integram, os órgãos são 
meros instrumentos de ação dessas pessoas jurídicas, 
previamente ordenados para o desempenho das funções 
que lhes forem atribuídas pelas normas de sua 
Constituição e funcionamento. Para eficiente realização 
de suas funções, cada órgão é investido de determinada 
competência, redistribuída entre seus cargos, com a 
correspondente parcela de poder necessária ao exercício 
funcional de seus agentes. 
 
Classificação dos Órgãos Públicos 
 
Existem três classificações de órgãos:  
 quando à composição estatal,  
 quanto à estrutura e  
 quanto à composição. 
 
Quanto à composição estatal classificam-se os órgãos 
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públicos em: 
  independentes,  
 autônomos,  
 superiores e  
 subalternos. 

 
I - Órgãos Independentes - São os originários da 
Constituição e representativos dos poderes de Estado, 
Legislativo, Executivo e Judiciário. Os órgãos 
independentes estão colocados no ápice da pirâmide 
governamental, sem qualquer subordinação hierárquica, 
e só sujeitos aos controles constitucionais de um poder 
pelo outro. Por esta razão, são também denominados de 
órgãos primários do Estado. Esses órgãos detêm e 
exercem funções políticas, judiciais e quase judiciais 
outorgadas diretamente pela Constituição, para serem 
desempenhadas pessoalmente por seus membros que são 
os agentes políticos, segundo normas especiais e 
regimentais. 
Nessa categoria encontram-se as chefias de executivo 
(Presidência da República, Governadorias dos Estados e 
do Distrito Federal, Prefeituras Municipais), o Congresso 
Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, 
Assembleias Legislativas,  Câmara de Vereadores, Os 
Tribunais Judiciários e os Juízes Singulares (Supremo 
Tribunal Federal, Tribunais Superiores Federais, 
Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e de 
Alçada dos Estados Membros, Tribunais do Júri e Varas 
das Justiças Comum e Especial). Também estão incluídos 
nesta categoria, o Ministério Público Federal e Estadual e 
os Tribunais de Conta da União, dos Estados- Membros e 
Municípios, os quais são órgãos funcionalmente 
independentes.  
 
II - Órgãos Autônomos - São aqueles localizados 
também, na cúpula da administração, porém, 
imediatamente abaixo dos órgãos independentes. 
Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e 
técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos, 
responsáveis pelas funções de planejamento, supervisão, 
coordenação e controle de atividades que constituem sua 
área de competência.  
São órgãos autônomos os Ministérios, as Secretarias de 
Estado e de Município, a Consultoria-Geral da República e 
todos os demais órgãos subordinados diretamente aos 
chefes de poderes, aos quais prestam assistência e auxílio 
imediatos. Seus dirigentes geralmente são agentes 
políticos nomeados em comissão.  
 
III- Órgãos Superiores -  São aqueles que possuem o 
poder de direção, controle, decisão e comando nos 
assuntos de sua competência específica, mas sempre 
sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma 
chefia mais elevada. Não gozam de autonomia 
administrativa nem financeira, que são atributos dos 
órgãos independentes e dos autônomos a que pertencem. 

Sua liberdade funcional está restrita ao planejamento e 
soluções técnicas, dentro de sua área de competência, 
com responsabilidade pela execução, geralmente a cargo 
de seus órgãos subalternos. Nessa categoria estão 
incluídas Secretarias Gerais, Inspetorias Gerais, 
Gabinetes, Procuradorias Administrativas e Judiciais, 
Coordenadorias, Departamentos e Divisões. 
 
IV - Órgãos Subalternos - São todos os órgãos que se 
acham subordinados a órgãos mais elevados, com 
reduzido poder de decisão e com predominância de 
atribuições de execução. Destinam-se à execução de 
serviços de rotina, cumprimento de decisões superiores e 
primeiras soluções em casos individuais, tais como os que, 
nas repartições públicas, executam as atividades-meios e 
atendem ao público, prestando-lhe informações e 
encaminhando seus requerimentos, como são as 
Portarias e Seções de Expediente. 
 
Quanto à estrutura, os órgãos são classificados em: 
 simples ou  
 compostos. 
 
I - Órgãos Simples ou Unitários - São os constituídos por 
um único centro de competência, como as Portarias com 
diversos cargos e agentes. 
 
II - Órgãos Compostos - São aqueles que reúnem na sua 
estrutura vários outros órgãos menores, como a 
Secretaria de Educação, órgão composto que tem na sua 
estrutura diversas unidades escolares.  
 
Quanto à composição, podem ser classificados em: 
 órgãos singulares ou  
 colegiados. 
 
I - Órgãos Singulares - Também denominados de 
unipessoais. São aqueles que atuam e decidem através de 
um único agente, que é seu chefe e representante. Esses 
órgãos podem ter muitos outros agentes auxiliares, mas o 
que caracteriza sua singularidade é o desempenho de sua 
função precípua por um só agente investido como seu 
titular.  
São exemplos de órgãos singulares, a Presidência da 
República, as Governadorias dos Estados, e as Prefeituras 
Municipais. A Presidência da República tem um único 
agente que é o Presidente; o Estado de São Paulo, o 
Governador; o Município, o Prefeito. 
II - Órgãos Colegiados - Também chamados de 
pluripessoais. São os órgãos que atuam e decidem por 
meio da manifestação conjunta e majoritária da vontade 
de seus membros. Nos órgãos colegiados não prevalece a 
vontade individual de seu chefe ou presidente, nem a de 
seus integrantes de maneira isolada. O que vale 
juridicamente é a decisão da maioria. É órgão colegiado 
por exemplo, o Tribunal de Impostos e Taxas 
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Direito Administrativo 

Conceito, Fontes e Princípios do Direito Administrativo 
 

O Direito Administrativo é o ramo do Direito que 
estuda as funções e atividades administrativas do Estado. 
Ele engloba a legislação brasileira que dispõe sobre os 
órgãos e agentes que compõem os aparelhos estatais na 
prestação de serviços públicos e princípios. 
 
A importância do estudo do Direito Administrativo 
brasileiro ganha relevância com a democratização do País e 
com a busca de modernização nos serviços públicos. Por 
isso, possui estreita relação com os demais ramos do 
Direito, em especial o Direito Constitucional, pelo fato da 
Constituição Federal de 1988 (norma magna no país), em 
seus artigos 37 a 43, apresentar o “modelo” de 
Administração Pública. 
 

Fontes do Direito são as formas que o revelam 
(Bandeira de Mello). É a exteriorização do Direito ou a sua 
formalização.  
 
Segundo os autores há duas fontes do Direito: escritas e 
não escritas.  

 Fontes Escritas - São denominadas de lei, que é a 
mais importante fonte do Direito Administrativo. A lei 
abrange as Constituições (Federal e Estadual), as Leis 
Complementares, As Leis Delegadas, as Leis Ordinárias, as 
Medidas Provisórias, os Decretos, os Regulamentos e as 
Instruções entre outras. Entretanto, não é qualquer lei que 
pode ser fonte do Direito Administrativo, mas somente 
aquelas que regem os órgãos, os agentes, e as atividades 
públicas. Portanto, não são fontes do Direito Administrativo 
as leis Civis e Penais. 

 

 Fontes não Escritas - São:  
a) o costume,  
b) a jurisprudência e  
c) os princípios gerais do Direito. 
 
I - Costumes - É a confirmação uniforme de um 
comportamento tido como obrigação legal. 
 
II - Jurisprudência - É fonte não escrita relevante do Direito 
Administrativo. A jurisprudência é um conjunto de decisões 
num mesmo sentido proferida pelos Tribunais, que acabam 
por integrar as formas de revelação do Direito. 
 
III - Princípios Gerais do Direito - São algumas 
proposições fundamentais que se encontram na base de 
toda legislação, constituindo o roteiro, que orienta o 
sistema legislativo de um povo. São pressupostos de onde 

derivam as regras jurídicas. Assim, no que se refere ao 
Direito Administrativo, são os princípios da legalidade, da 
publicidade, da moralidade, da indisponibilidade, etc. 
 
Há outras fontes do Direito Administrativo, mas que estão 
distantes de serem aceitas. 
 

Princípios Básicos da Administração 
 
Os princípios básicos da administração estão alicerçados 
em regras de observância permanente e obrigatória para o 
administrador. 
Todos os Atos Administrativos deverão ser pautados nesses 
padrões. Constituem, portanto, os fundamentos da ação 
administrativa, ou seja, os sustentáculos da atividade 
administrativa. 
 
Estes princípios são:  
 
a) Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre 
o Particular - O princípio pode ser flagrado nas posições de 
privilégio e supremacia do órgão público. Daí resulta a 
exigibilidade dos atos administrativos e, em certos casos, a 
executoriedade. Outra típica manifestação está na 
autotutela (possibilidade de revogar ou anular seus atos por 
manifestação unilateral). 
Não se perca de vista que a supremacia do interesse público 
não é um valor em si. A supremacia, como componente da 
função administrativa, é instrumento para a realização de 
finalidades legais, segundo os critérios e procedimentos 
consagrados na ordem jurídica. 
 
b) Princípio da Legalidade - Reza este princípio, que a 
administração pública, em toda sua atividade funcional, 
está presa aos mandamentos da lei, deles não podendo se 
afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de 
seu autor. Ainda, segundo este princípio, a administração 
pública só pode fazer o que a lei autoriza, quando e como 
autoriza. Isto significa, que se a lei nada dispuser, a 
administração pública não pode agir, a não ser em situações 
excepcionais, (guerra, grave perturbação da ordem). 
 
c) Princípio da Finalidade - Impõe que o administrador só 
pratique o ato para obter o fim legal. O administrador deve 
perseguir o interesse público (primário) contido na lei. O 
favorecimento ou prejuízo de alguém não pode ser o fim do 
ato administrativo, e sim, decorrência da obtenção do 
objetivo previsto na norma legal. O afastamento do 
administrador da finalidade de interesse público, conforme 
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previsão legal, caracteriza o vício de desvio de finalidade. 
 
d) Princípio da Impessoalidade - Este princípio, 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. 
 
Portanto, a atividade administrativa deve ser destinada a 
todos os administrados, dirigida aos cidadãos em geral, sem 
a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer 
natureza. 
 
O princípio da impessoalidade nada mais é que o princípio 
da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só 
pratique o ato para o seu fim legal, sendo que o fim legal é 
aquele que a norma de direito indica, expressa ou 
virtualmente, como objetivo do ato, de forma impessoal. 

Este princípio é um desdobramento do artigo 5o da CF 
(caput). 
 
e) Princípio da Moralidade - Também denominado de 
princípio da proibidade administrativa. Este princípio, não 
se refere a moral comum como a concebemos, mas a um 
conjunto de regras éticas que norteiam a administração 
pública. 
 
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio 
da moralidade passou a ser pressuposto de validade de todo 
ato administrativo. 
Segundo a doutrina, a moralidade administrativa deve ser 
entendida como sendo o conjunto de regras tiradas da 
disciplina interior da administração. A moralidade 
administrativa é ao lado da legalidade e da finalidade um 
dos pressupostos de validade do ato administrativo. A 
moralidade administrativa está ligada ao conceito de "bom 
administrador". 
 
f) Princípio da Publicidade - É a divulgação oficial de atos 
(Leis, Decretos, Contratos Administrativos, etc.), para 
conhecimento público em geral e início da produção de seus 
efeitos externos. 
O princípio da publicidade é justificado pelo fato de que, 
todo ato administrativo deve ser público, uma vez que, a 
administração que o realiza é pública, só se admitindo sigilo 
nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou 
interesse superior da administração a ser preservado em 
processo previamente declarado sigiloso nos termos do 
Decreto Federal nº 79099, de 06 de janeiro de 1977. 
 
A publicidade como princípio da administração pública (CF, 

artigo 37), abrange toda a atuação estatal: A administração 
direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não só no que 
se refere a publicação de seus atos, como, também, a 
propiciação de conhecimentos da conduta interna dos seus 
agentes. Assim, essa publicidade alcança os atos concluídos 
e informação, os processos em andamento, os pareceres de 
órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e 
finais, as atas de julgamento das licitações e os contratos 
com quaisquer interessados, bem como os comprovantes 
de despesas e as prestações de contas submetidas aos 
órgãos competentes. 
 
Todos esses papéis ou documentos públicos podem ser 
examinados por qualquer interessado e dele pode obter 
certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais. 
 
A publicidade se faz no Diário Oficial da União, do Estado ou 
do Município conforme a competência, ou, em jornais 
contratados para essas publicações oficiais. Também 
poderão ser feitas por meio de editais afixados em lugares 
próprios para a divulgação dos referidos atos com a 
finalidade da coletividade em geral tomar conhecimento 
dessas decisões. 
 
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 e o controle dos atos praticados pela 
administração, através dos instrumentos constitucionais:  
Mandado de segurança, direito de petição, ação popular, 
habeas data, fornecimento de certidões e improbidade 
administrativa (artigo 37º § 4º).   
 
g)  Princípio da Eficiência - O administrador não deve, tão 
somente, perseguir as finalidades previstas ou consagradas 
em lei. Não deve alcançá-las de qualquer forma ou a 
qualquer custo. Impõe-se a obtenção do melhor resultado, 
o resultado ótimo. Devem ser observados os atributos de 
rapidez, perfeição e rendimento. O princípio foi positivado 
na Constituição (art. 37, caput) pela Emenda nº 19, de 1998. 
 
h)  Princípio da Economicidade - Trata-se da verificação 
da eficiência das escolhas administrativas nas perspectivas 
da relação custo-benefício. Está positivado no art. 70, caput 
da Constituição de 1988. 
 
i)  Princípio da Motivação - Trata-se do dever de justificar 
os atos praticados. Devem ser apontados os fundamentos 
de fato e de direito e a correlação lógica entre as situações 
observadas e as providências tomadas. A motivação pode 
ser prévia ou contemporânea à prática do ato. A motivação 
pode não constar do ato, se presente 
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Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
 
 

 
 

Noções de Direito Constitucional 
 

Conteúdo 
 

1. Direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania; garantias 

constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. 2 Administração Pública 
(artigos de 37 a 41, capítulo VII, Constituição Federal de 1988 e atualizações). 
 

 
Constituição Federal 

Aspectos sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
 
A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma 
escrita, tem extensão analítica, sua elaboração é dogmática, 
sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem 
promulgada, tem estabilidade rígida, e a sua função é 
dirigente. No seu conteúdo podem ser encontradas em 
normas materialmente e formalmente constitucionais. 
 
Ela tem disposições permanentes e disposições transitórias, 
sendo que sua estrutura normativa tem os seguintes 
elementos: 
- limitativo que identifica os direitos e garantias 
fundamentais; 
- orgânico que indica os aspectos organizacionais do 
Estado; 
- estabilização que demonstra os princípios fundamentais; 
- ideológico que evidencia a ordem econômica e social; 
- formal que contém o preâmbulo e Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT. 
 
O seu preâmbulo enuncia princípios que representam a 
ideologia constitucional. Tem neutralidade em matéria de 
crença religiosa e por esta razão o Brasil sendo um Estado 

laico ou leigo não pode adotar nenhuma religião específica. 
Contudo, é teísta uma vez que acredita em um ser supremo 
“Deus”. A sua natureza jurídica é de uma carta de intenções 
e pode servir de orientação para elaboração, interpretação 
e integração das normas constitucionais. 
 
O seu ADCT é composto pelas disposições transitórias que 
possuem a mesma rigidez e eficácia das disposições 
permanentes e somente podem ser alteradas por emendas 
constitucionais. Tem a finalidade de regulamentar a 
transição para a nova ordem jurídica, bem como normatizar 
temporariamente matéria infraconstitucional. 
 
Em conformidade com o entendimento majoritário, no 
Brasil as normas incompatíveis ficam tacitamente 
revogadas, já que não existe inconstitucionalidade 
superveniente. 
O fenômeno jurídico da desconstitucionalização não tem 
aplicação no Brasil. 
 
Concluindo, uma constituição é o conjunto de normas de 
organização jurídica fundamental de um Estado que 
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vigoram como supralegais. A Constituição Federal 
promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão 
analítica, sua elaboração é dogmática, sua ideologia é 
eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem 

estabilidade rígida, e a sua função é dirigente. O seu 
preâmbulo tem natureza jurídica é de uma carta de 
intenções, tão somente.  

 

 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
 

Artigo 5º - Todos são iguais perante a Lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes; 

 
  (Este artigo constitui-se no princípio da isonomia ou 
igualdade) 
 
I -  Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição. 

É uma afirmação do princípio da isonomia. Observar é 
a preocupação do legislador (aquele que faz as Leis) em que 
não haja, de forma alguma, tratamento diferenciado entre 
homens e mulheres, o que não acontecia em épocas 
passadas. 
 
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude da Lei. 

Este inciso é chamado também de Princípio da 
Legalidade, e assegura o dever de cumprirmos somente 
aquilo que as Leis nos determinam. O fundamento deste 
inciso é a liberdade: "não farei o que a Lei proíbe". Somente 
as Leis podem nos obrigar a fazer alguma coisa. Por esta 
razão, nenhuma autoridade pode nos obrigar a nada que 
não estiver previsto nas Leis do país. 
 
III - Ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante; 

A tortura constitui-se numa violação do direito à vida. 
O inciso visa assegurar ao ser humano a integridade física e 
psicológica, independentemente da condição do indivíduo. 
Por esta razão, a Constituição proíbe os castigos físicos e 
psíquicos, inclusive aos criminosos que cumprem pena de 
reclusão. 
 
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato; 

Todo indivíduo tem o direito de expressar livremente 
seu pensamento por qualquer meio ou forma. Este inciso 
constitui-se numa variação do direito à liberdade, uma vez 

que esta não se restringe à condição física, somente. A 
manifestação do pensamento é de extrema necessidade 
para a concretização da efetiva liberdade. Todavia, para se 
evitar abusos a esse direito, o indivíduo deve identificar-se. 
Tais abusos ocorrem quando se divulgam notícias de má fé, 
inverídicas ou que venham a denegrir a imagem ou a honra 
das pessoas. 
 
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem. 

Agravo - Significa ofensa, injúria, afronta, prejuízo, 
dano. A liberdade de manifestação do pensamento dá 
margens para que ocorram manifestações ofensivas à honra 
de determinadas pessoas, afetando a imagem que lhes era 
resguardada. Entretanto, o direito de resposta é garantido 
na mesma qualidade e quantidade. Assim, se alguém se 
utilizou de um jornal para ofender determinada pessoa, 
pode-se exigir que aquele jornal, na mesma página, no 
mesmo tamanho, com o mesmo destaque, conceda a 
oportunidade ao ofendido de responder ao agravo sofrido. 
Caso provado, cabe ação judicial contra o ofensor, para que 
o ofendido seja indenizado. Seja o dano moral, material ou 
à imagem. 
 
VI - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da Lei, a proteção aos locais de 
culto e suas liturgias; 

O Estado brasileiro não possui religião oficial. É, 
portanto, um Estado laico. Mas, por outro lado, assegura a 
liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. 
 
VII - É assegurada, nos termos da Lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva; 

Entidades de Internação Coletiva - São hospitais, 
quartéis, penitenciárias, etc. 
Este inciso decorre do anterior (VI) assegurando em todo e 
qualquer lugar onde haja pessoas internadas, a prestação de 
serviços de assistência religiosa. O inciso garante também a 
liberdade de crença aos doentes, detentos, etc., 
independentemente da orientação religiosa do 
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estabelecimento de internação coletiva. 
Por exemplo: Um hospital mantido por uma irmandade 
religiosa católica não pode negar a um paciente evangélico 
assistência espiritual por parte de um ministro, um pastor 
adventista, batista, presbiteriano ou pertencente a qualquer 
outra religião. 
 
VIII - Ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 
todos imposta, e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em Lei; 

Exemplo: Certas religiões não permitem que seus 
membros cumpram o serviço militar obrigatório. Nessa 
situação, a autoridade competente poderá substituir a 
obrigação legal pela prestação alternativa. Assim, em vez do 
serviço militar, o indivíduo poderá exercer uma outra 
atividade como a prestação de serviços num orfanato. Mas, 
caso o indivíduo se recusar a cumprir a prestação 
alternativa, fixada em lei, então, perderá seus direitos 
políticos e deixará de ser cidadão, ou seja, não poderá mais 
votar ou se candidatar a uma eleição. 
 
Observação: Só poderá ser privado dos direitos por motivo 
de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, 
quando a obrigação legal a todos impostas não poder ser 
substituída por uma prestação alternativa. 
Entretanto, haverá privação de direitos quando alguém 
alegar estes motivos para livrar-se de obrigações legais. 
Também ficará privado de direitos aquele que recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em Lei. 
 
Prestação Alternativa: Pena restritiva de direitos, que 
consiste em atribuir ao condenado tarefas gratuitas junto a 
entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e 
outros estabelecimentos congêneres em programas 
comunitários ou estatais. Trata-se de uma inovação 
implantada pela Lei nº 7.209, de 11/07/1984, que reforma 
a parte geral do código penal vigente, sendo as tarefas 
atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo 
ser cumpridas durante oito horas semanais, aos sábados, 
domingos e feriados. 
 
IX - É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

A Constituição garante expressamente a abolição da 
censura e da licença em seu conteúdo, proporcionando 
liberdade de expressão nas atividades intelectuais. O 
escritor, o músico e o pesquisador científico, por exemplo, 
não mais precisam de licença prévia para publicarem suas 
obras, como na época da ditadura militar imposta ao Brasil 
no passado. 
 

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurando o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação; 

A Constituição brasileira estabelece uma diferença 
entre intimidade e vida privada. 
Intimidade é o direito de estar só; vida privada significa 
vida particular, é a vida social. A honra e a imagem das 
pessoas são asseguradas neste inciso, pois ambas refletem 
o respeito adquirido perante a sociedade, garantindo assim, 
sua segurança e confiança. É assegurado o direito à 
indenização por dano material ou moral decorrente de sua 
violação. 
 
XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015)    

Relativamente à inviolabilidade domiciliar, trata-se de 
um preceito de natureza histórica, conhecido desde a Idade 
Média, principalmente na ordem jurídica inglesa. Pinto 
Ferreira traz o sublime discurso de Lord Chatham sobre o 
tema:  
 
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da 
Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode 
tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, 
a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não 
pode, nela, entrar. 
 
Casa significa morada, vivenda, lar, habitação. É o lugar 
onde a pessoa está abrigada, e onde está desenvolvendo 
atos de sua intimidade ou de vida privada. 
Inviolável é a condição do que ninguém pode violar, 
penetrar. Esta regra poderá ser quebrada somente em casos 
excepcionais, ou seja, pode-se penetrar na casa sem 
consentimento do morador em casos de flagrante delito, 
desastre, ou para prestar socorro ao morador.  
 
Flagrante delito - (o filho está agredindo fisicamente o pai) 
Desastre - (uma das paredes da casa está desmoronando) 
Para prestar socorro - (o morador sofreu uma crise 
convulsiva) 

 Nas situações descritas, poder-se-á entrar na casa do 
morador, tanto no período diurno quanto no noturno.  
Entretanto, em casos de determinação judicial, poderá ser 
penetrada, mas somente durante o dia - das 6:00 às 20:00 
horas, através de mandados de busca e apreensão, penal ou 
domiciliar, expedido por juiz competente. 
Uma ordem judicial nunca poderá autorizar, por si própria, 
invasão da casa à noite. 
 
XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das 
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comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a Lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal; 

Em princípio, a inviolabilidade das comunicações é 
absoluta. Exceção à regra são as novas Leis permitindo a 
escuta telefônica ("grampo") e a quebra do sigilo do banco 
de dados dos computadores, autorizadas por juiz de direito, 
mediante solicitação fundamentada por escrito por parte da 
polícia ou do ministério público para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal, respectivamente. 
 
XIII - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que 
a Lei estabelecer; 

 É garantida a liberdade para o exercício de qualquer 
atividade profissional, desde que sejam respeitados os 
requisitos técnicos de escolaridade e legais, de cada serviço 
profissional. 
Assim, por exemplo, para alguém exercer a profissão de 
advogado, é preciso ter cursado uma Faculdade de Direito, 
para adquirir conhecimentos técnicos jurídicos, e ter sido 
aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). 
 
XIV - É assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional; 

O acesso à informação é requisito básico para o 
convívio social. A Constituição assegura o sigilo da fonte de 
informação, quando necessário ao exercício profissional. É 
o caso, por exemplo: do jornalista, que não está obrigado a 
revelar a fonte para denunciar eventual corrupção em 
órgão público, ou do advogado, que não precisa revelar a 
fonte de informações à qual recorre para obtenção de dados 
relativos ao processo. 
 (Os jornalistas devem assinar a matéria, pois, caso 
ofenderem alguém, serão responsabilizados por aquilo que 
tiverem publicado), ou do advogado. 
 
XV - É livre a locomoção no território nacional em 
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da 
Lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 
bens; 

Qualquer pessoa (brasileiros e estrangeiros); 
A locomoção é a liberdade física do homem. Todas as 
pessoas gozam do direito de ir e vir, garantidas pela 
democracia que vigora em nosso país. A liberdade de 
locomoção é ampla, pois permite que qualquer pessoa, nos 
termos da Lei, entre, permaneça ou saia do Brasil, inclusive 
com seus bens. Tanto é que toda vez que uma pessoa sofrer 
ou se achar ameaçada de sofrer violência ou coação em sua 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de 
poder, será concedido o "habeas corpus". 
 
XVI - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 
em locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 

Prévio aviso (para que a autoridade competente 
possa tomar as devidas providências, tais como: liberar 
ruas, interditar a área onde ocorrerá a reunião, convocar 
força policial para garantir a realização da reunião, etc.). 
Reunião é um acontecimento de curta duração, que 
proporciona o encontro de diversas pessoas num 
determinado local, residência, clube, igreja, passeatas, 
comícios, sindicatos, etc. A prática do direito de reunião, 
hoje, não depende de autorização legal, sendo exigido 
apenas prévio aviso, o qual, por não se caracterizar como 
requerimento, não poderá ser indeferido, a não ser que esta 
reunião esteja marcada em local, dia e hora coincidentes 
com outra, anteriormente marcada. 
Um dos requisitos básicos para o exercício do direito de 
reunião é ter finalidades pacíficas, pois não basta estar 
desarmado para comportar-se pacificamente. 
 
XVII - É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar; 

A Constituição Federal garante a criação de 
associações para que os cidadãos possam administrar 
melhor seus interesses comuns. Assim, são criadas 
associações beneficentes (associação de pais e amigos dos 
excepcionais), associações de classe (associação dos 
funcionários públicos do Estado de São Paulo), associações 
empresariais (associação comercial e industrial), e ainda 
associações culturais, desportivas e sociais. 
O direito de associação somente poderá existir quando for 
lícito (legal), pois a ilicitude do ato resulta em crime ou 
contravenção. 
A proibição relativa às organizações paramilitares é 
dirigida às associações com fins militares, não inseridas na 
organização das Forças Armadas ou Polícias Militares dos 
Estados. 
Um exemplo típico de organização paramilitar que hoje 
seria proibida pela Constituição foi o famigerado Comando 
de Caça aos Comunistas (CCC), organização paramilitar de 
extrema-direita surgida em São Paulo, em 1964 no início do 
Regime Militar instalado no Brasil. 
Esta organização, atuou na tomada da Companhia 
Telefônica da Capital de São Paulo e na ocupação das Docas 
de Santos. No fim da década de 1970, dirigiu suas ações 
contra os setores do clero. 
 
XVIII - A criação de associações e, na forma da Lei, a de 
cooperativas, independe de autorização, sendo vedada 
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a interferência estatal em seu funcionamento; 

O inciso anterior, garante a liberdade de associação 
para fins lícitos. Ora, se os cidadãos têm a liberdade de se 
associarem, essa liberdade não pode sofrer entraves por 
parte da administração, pois caso esta exigisse autorização 
prévia para que as associações começassem a funcionar, 
estaria cerceando o direito dos cidadãos de se associarem, 
direito este assegurado pela Constituição. 
O inciso XVIII refere-se também a proibição imposta ao 
Estado de interferir no funcionamento das associações, fato 
que podia ocorrer na época do Regime Militar, quando 
dirigentes eram afastados e substituídos por 
representantes do Governo.  
 
XIX - As associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado; 

As associações são grupamentos legítimos de pessoas 
com o objetivo de exigirem e fiscalizarem seus direitos, bem 
como as atividades do estado, ou apenas defenderem com 

mais eficácia seus interesses. As associações possuem 
imunidades quanto à interferência estatal, só podendo ser 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas pelos poderes 
públicos por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, 
o trânsito em julgado, isto é, decisão judicial para a qual não 
cabe mais recurso. 
 
XX - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado; 

Partindo-se da premissa de que há liberdade total para 
associar-se, concluímos que a mesma liberdade é concedida 
às pessoas que quiserem sair da associação. 
Entretanto, o inciso XX admite exceções. 
É o caso de certos profissionais que devem se filiar aos 
respectivos conselhos regionais, sob pena de exercício 
ilegal da profissão. 
Assim, o médico deve filiar-se ao CRM (Conselho Regional 
de Medicina); o Psicólogo ao CRP (Conselho Regional de 
Psicologia); o Advogado à OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil), e assim por diante. 

 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 

 

 
 

Regime Jurídico (Lei 8.112/90) 
 

 

CONTEÚDO 
 

1. Lei 8.112/1990 e alterações, direitos e deveres do Servidor Público. 2 O servidor público como agente 
de desenvolvimento social. 3 Saúde e qualidade de vida no serviço público. 
 

 
Regime Jurídico 

 
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 8.112/90, no plano da administração federal. 
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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 
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, 
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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 
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 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 
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definidos por lei proposta pelos três Poderes.  
 
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. 

 

 
 

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. 
 

 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. 
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Agentes Públicos 
Cargo, emprego e função públicos. 

 

Agentes Públicos - São todas as pessoas físicas 
incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de 
alguma função estatal. Os agentes normalmente 
desempenham funções do órgão, distribuídas entre os 
cargos de que são titulares, mas, excepcionalmente podem 
exercer funções sem cargo. Em qualquer hipótese, 
entretanto, o cargo ou a função pertence ao Estado, e não ao 
agente que o exerce, razão pela qual o Estado pode suprimir 
ou alterar cargos e funções sem nenhuma ofensa aos 
direitos de seus titulares, como podem desaparecer os 
titulares sem extinção dos cargos e funções. 
 
Os agentes públicos classificam-se basicamente em 
quatro categorias bem diferenciadas:  
 
 agentes políticos,  
 agentes administrativos,  
 agentes honoríficos e  
 agentes delegados, que, por sua vez se subdividem em 
subcategorias. 
 

Agentes Políticos - São os componentes do governo 
nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, 
mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação 
ou delegação para exercício de atribuições constitucionais. 
Esses agentes, não são servidores públicos nem se sujeitam 
ao Regime Jurídico Único estabelecido pela Constituição de 
1988. Os agentes políticos, possuem normas específicas 
para sua escolha, investidura, conduta e processo por 
crimes funcionais e de responsabilidade que lhes são 
privativos. 
 
São agentes políticos: os chefes de executivo (Presidente 
da República, Governadores e Prefeitos e seus auxiliares 
imediatos) (Ministros e Secretários de Estado e de 
Município) ; os membros das corporações legislativas  
(Senadores, Deputados e Vereadores); os membros do 
Poder Judiciário (Magistrados em geral); os membros do 
Ministério Público (Procuradores da República e da Justiça, 
Promotores e Curadores Públicos); os membros dos 
Tribunais de Contas (Ministros e Conselheiros); os 
representantes diplomáticos  e demais autoridades que 
atuem com independência funcional no desempenho de 
atribuições governamentais e judiciais. 
 

Agentes Administrativos -  São todos aqueles que se 
vinculam ao Estado ou às suas entidades autárquicas e 
fundacionais por relações profissionais, sujeitos a 
hierarquia funcional e ao Regime Jurídico Único da entidade 

estatal a que servem. São investidos a título de emprego e 
com retribuição financeira, em regra por nomeação e 
excepcionalmente, por contrato de trabalho ou 
credenciamento. 
Os agentes administrativos não são membros de poder de 
Estado; são apenas servidores públicos, com maior ou 
menor hierarquia, em cargos e responsabilidades 
profissionais dentro do órgão ou da entidade a que servem, 
conforme o cargo ou a função em que estejam investidos. 
 
Os agentes administrativos estão subordinados ao regime 
da entidade a que servem e às normas específicas do órgão 
em que trabalham. 
 
São agentes administrativos, a grande maioria dos 
prestadores de serviços à administração direta e indireta do 
Estado nas seguintes modalidades aceitas pela Constituição 
Federal de 1988: servidores públicos concursados, 
servidores públicos que exercem cargos em comissão ou 
função de confiança, sem concurso, preferencialmente 
escolhidos, "servidores ocupantes de cargo de carreira 
técnica ou profissional" e os servidores temporários, 
contratados por tempo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público. A 
categoria dos agentes administrativos espécie do gênero 
agente público são também denominados de servidores 
públicos. 
 

Agentes Honoríficos - São cidadãos convocados, 
designados ou nomeados para prestar, transitoriamente, 
determinados serviços ao Estado, mas sem qualquer 
vínculo empregatício ou estatuário e, normalmente, sem 
remuneração. Tais serviços são denominados de serviços 
públicos relevantes.  
 
São agentes honoríficos, aqueles que exercem a função de 
jurado, de mesário eleitoral, de comissário de menores, de 
presidente ou membro de comissão de estudo ou de 
julgamento entre outros. Os agentes honoríficos não são 
funcionários públicos, entretanto, momentaneamente 

exercem uma função pública e, enquanto a desempenho, 
sujeitam-se a hierarquia e disciplina do órgão a que estão 
servindo. 
 

Agentes Delegados - São particulares que recebem 
encargos referentes a execução de determinada atividade, 
obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por 
sua conta e risco, mas, conforme as normas do Estado e sob 
permanente fiscalização do delegante. Constitui uma 
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categoria à parte de colaboradores do Poder Público. São os 
concessionários e permissionários de obras e serviços 
públicos os serventuários de ofícios ou cartórios não 
estatizados, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes 
públicos, e as demais pessoas que recebem delegação para 
a prática de atividade estatal ou serviço de interesse 
público.  

 

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 (Lei nº 8.112-1990), 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. 
 

Cargo x 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, portanto, 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 
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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. 
 
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. 

 

Cargo x Emprego Público 
 
Cabe preliminarmente, traçar um breve estudo sobre os 
regimes jurídicos possíveis de serem estabelecidos entre o 
servidor e a Administração Pública, ou seja, as principais 
diferenças entre o regime estatutário e o regime celetista. 
Neste sentido, Celso Bastos teceu as seguintes afirmações: 
            "As relações de trabalho podem ser regidas tanto pelo 
Direito Administrativo como pelo Direito do Trabalho. Neste 
último (emprego público), a relação é disciplinada pela 
Consolidação das Leis do Trabalho. Já no primeiro (cargo 
público), pela Constituição e pelos Estatutos próprios dos 
servidores nos três níveis de governo: União, Estados e 
Municípios. 
            A noção de emprego surgiu em decorrência de a 

Administração ter parte da sua atividade submetida 
fundamentalmente ao regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
     Portanto, dentre estes conceitos os mais inconfundíveis são: 
cargo e emprego público. O primeiro como típico do 
provimento realizado sob a égide do Direito Público”. 
 
            Celso Antônio Bandeira de Mello refere-se que essa 
duplicidade de vínculos laborais, existente entre o servidor 
público e a Administração, determina que a Constituição 
Brasileira, em diversas passagens, menciona cargos ou 
empregos públicos. Com isso, o jurista especificou 
doutrinariamente a diferença entre cargo público e 
emprego público nos seguintes termos: 
 

Cargo público – cargos são as mais simples e indivisíveis 
unidades de competência a serem expressadas por um 
agente, previstas em número certo, com denominação 
própria, retribuídas por pessoas jurídicas de direito público e 
criados por lei. 
            Os servidores titulares de cargos públicos submetem-se 
a um regime especificamente concebido para reger esta 
categoria de agentes. Tal regime é estatutário ou 
institucional; logo, de índole não-contratual. 

 
Emprego Público – Empregos púbicos são núcleos de 
encargos de trabalho a serem preenchidos por ocupantes 
contratados para desempenhá-los, sob relação trabalhista. 
            Sujeitam-se a uma disciplina jurídica que, embora 
sofra algumas inevitáveis influências advindas da natureza 
governamental da entidade contratante, basicamente, é a 
que se aplica aos contratos trabalhistas em geral; portanto, a 
prevista na Consolidação das Leis do Trabalho". 
 
            Desta forma, a relação de trabalho estabelecida com a 
administração pode ser pela unilateralização do vínculo, 
havendo o cargo público. É por este motivo, que somente 
são considerados como servidores públicos os que 
titularizam um "cargo público". Ao passo que a relação de 
trabalho que resulta do vínculo administração e 
empregado, caracteriza-se pelo regime contratual, 
portanto, bilateral, onde o que prevalece para regrar essa 
relação são as leis trabalhistas, enquanto aos servidores o 
que prevalece é o estatuto local. 
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  (Lei nº 8.112/90)  
 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais 
Provimento. Vacância. Direitos e Vantagens. Dos deveres. Das proibições. Da acumulação. Das 

responsabilidades. Das penalidades. Do processo administrativo disciplinar e sua revisão. 
 

Das Disposições Preliminares 
 

Art. 1o Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em 
regime especial, e das fundações públicas federais. 
         

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa 
legalmente investida em cargo público. 

 "Servidor público é todo aquele que, contratado, 
direta ou indiretamente pela Administração Pública, é a 
ela vinculado por relações profissionais, em razão de 
investidura em cargos e funções, a título de emprego e 
com redistribuição pecuniária" --- e nessa concepção são 
abrangidos os funcionários públicos, os temporários, 
como os de regime especial e os celetistas.  
        

Art. 3o Cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional 
que devem ser cometidas a um servidor.  

Cargo Público é o lugar instituído na organização do 
funcionalismo com denominação própria, atribuições 
específicas e estipêndio correspondente, para ser provido 
e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei.  
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos 
os brasileiros, são criados por lei, com denominação 
própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para 
provimento em caráter efetivo ou em comissão.  
         

Art. 4o É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo 
os casos previstos em lei.  

Fosse admitida a prestação de serviços gratuitos, 
poderia não apenas gerar confusões futuras, com 
cobranças de indenizações por trabalhos prestados, como 
exploração de coitadinhos, sob pressão do Poder Público 
--- tudo sem falar no grande e perigoso risco de troca de 
favores, a serem cobradas.  
 
É moralizadora a lei --- evitando a exploração do serviço 
alheio, gratuitamente --- e é acauteladora, evitando que se 
façam favorezinhos à Administração, que, sendo 
gratuitos, seriam inevitavelmente cobrados no futuro.  
 
Mas a lei ressalva os casos previstos em lei: que serviços 
somos obrigados a fazer, gratuitamente, por força de lei?  
Vários, como por ex., o serviço militar, o serviço eleitoral 
(perdemos um dia inteiro, como mesários, ou secretários 
de mesa, nas eleições, quando não noites no escrutínio), o 

serviço de Jurado, etc. São serviços que a lei nos obriga a 
prestar, e prestamo-las gratuitamente.  

 
Do Provimento 

 
Provimento é o ato pelo qual o servidor é designado 
para o cargo (Maria Sylvia se refere também aos 
empregos ou funções públicas). Pode ser originário ou 
derivado. 
 
Provimento originário é o que vincula inicialmente o 
servidor ao cargo, no caso a nomeação. Portanto, diz-se 
que o concurso é o procedimento seletivo pelo qual se 
realiza o provimento de certos cargos públicos efetivos. 
 
O provimento de cargos públicos comissionados, 
independe de procedimento seletivo, vez que o cargo 
pode ser preenchido por quem o administrador desejar, 
servidor público ou pessoa estranha ao funcionalismo.   
 
O provimento derivado depende de um vínculo anterior 
com a Administração. É o preenchimento de cargo público 
por quem já é membro do funcionalismo. Compreendia 
antigamente a ascensão, a transferência, a promoção, a 
readaptação, a reversão, o aproveitamento, a 
reintegração e a recondução. 
 
A ascensão era o ato pelo qual o servidor passava de um 
cargo para outro, de conteúdo diverso (normalmente de 
nível médio a superior) e a transferência, a passagem do 
servidor de um cargo para outro, integrante de outro 
quadro. Não se confunde com a redistribuição, onde o 
servidor "leva seu cargo" para outro quadro. 
 
São inconstitucionais, ao violarem a regra do concurso 
público. 
 

Nomeação 
 
O Provimento originário de um cargo público é feito pela 
nomeação de seu titular. Nomeação é o ato administrativo 
mediante o qual se atribui determinado cargo a pessoa 
geralmente estranha aos quadros do funcionalismo. 
 

Estágio Experimental ou Probatório  
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É o período, de vinte e quatro meses, durante o qual o 
admitido nos quadros do funcionalismo mediante 
concurso, ou seja, em caráter efetivo, fica em observação 
a fim de que a Administração verifique se o servidor 
preenche os requisitos necessários ao eficiente exercício 
do cargo público. Caso tal fato não ocorra, isto é, caso o 
servidor seja considerado inapto para o cargo, ele será 
exonerado (exoneração não é punição), ou se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 
Atenção!  A Emenda Constitucional 19, alterou esse prazo 
para 3 anos. Portanto, considerar-se-á 3 anos e não 2 
anos. 
 

Estabilidade 
 

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

Uma vez admitido, pelo Estado, o servidor nomeado 
para cargo de provimento efetivo, após três anos de 
exercício, adquire direito à estabilidade, segundo o artigo 
41, caput, da Constituição da República, com a redação 
dada pela Emenda nº 19/98. E o servidor estável só 
perderá o cargo, nos termos do § 1º, do mesmo 
dispositivo, "em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado", "mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa" ou "mediante 
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa". 
 
Portanto, o prazo para aquisição de estabilidade foi 

ampliado para três anos e duas novas hipóteses de 
perda do cargo foram criadas: a insuficiência de 
desempenho, mediante processo administrativo de 
avaliação, regulado por lei complementar e o 
descumprimento ao limite de despesa com pessoal, 
estabelecido em lei complementar (atualmente, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal - 50% na União, 60% nos demais 
entes, fixados subtetos para cada Poder). 
 
A Constituição Federal veda a estabilidade de Funcionário 
que não tenha sido admitido em Concurso Público, 
independentemente do tempo de exercício. Faz-se 
necessário lembrar que tal regra tem apenas uma 
exceção: são estáveis independentemente de concurso 
público aqueles servidores que tivessem mais de 5 anos 
de efetivo exercício na data da promulgação da CF/88. 
 
O servidor estável, posto em disponibilidade, em face da 
E.C. nº 19/98, agora faz jus à remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, não tendo mais 

direito à remuneração integral. 
 

Posse 
 
Ato solene pelo qual a pessoa nomeada pela 
Administração Pública, para o provimento de 
determinado cargo público, declara aceitar-lhe as 
atribuições. Tal solenidade pode inclusive dar-se por 
procuração, não caracterizando início do exercício das 
atribuições do cargo, mas mero termo de declaração. 
 
Tal instituto não se confunde, com a nomeação, que é um 
ato unilateral da Administração, enquanto que a posse é 
ato unilateral do nomeado aceitando sua nova condição. 
 
A nomeação para cargo público efetivo e, a seguir, a posse 
são requisitos necessários para a investidura no mesmo. 
 

Exercício 
É a prática pelo funcionário dos atos relativos ao cargo 
público para o qual foi nomeado. É o efetivo trabalho. O 
exercício das funções inerentes ao cargo público 
completa a investidura do funcionário nesse cargo. 
 
A promoção é o provimento derivado vertical, através do 
qual o servidor alcança um cargo de nível mais alto na sua 
carreira. 
A readaptação não implica ascensão ou rebaixamento do 
servidor, mas a designação do servidor para outro cargo 
mais compatível com uma superveniente limitação de sua 
capacidade laborativa. 
 
A reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no 
serviço público, quando cessada a incapacidade que gerou 
aposentadoria por invalidez ou quando anulado o ato de 
aposentação. 
 
O aproveitamento é o reingresso de servidor estável, 
que estava em disponibilidade, no mesmo cargo ou em 
cargo equivalente. 
 
A reintegração é o reingresso de servidor ilegalmente 
desligado de seu cargo. 
 
 A recondução é a volta do servidor estável ao seu cargo, 
em virtude de inabilitação no estágio probatório para 
outro cargo ou em virtude da reintegração de servidor no 
cargo que, naquele momento, estava ocupando. 

 

Texto expresso na Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990 

 

Título II 
Do Provimento, Vacância, Remoção, 

Redistribuição e Substituição  
 

Capítulo I 
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Do Provimento  
Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 5o São requisitos básicos para investidura em cargo 
público:  
I - a nacionalidade brasileira;  
II - o gozo dos direitos políticos;  
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;  
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do 
cargo;  
V - a idade mínima de dezoito anos;  
VI - aptidão física e mental.  
 
§ 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência 
de outros requisitos estabelecidos em lei.  
 
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas 
serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas no concurso.  
 
§ 3º As universidades e instituições de pesquisa científica 
e tecnológica federais poderão prover seus cargos com 
professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo 
com as normas e os procedimentos desta Lei.  

Aos brasileiros naturalizados e aos portugueses 
equiparados somente não são acessíveis os cargos 
previstos no art. 12, parág. 3° da Constituição Federal 
(Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da 
Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, 
Ministro do STF, carreira diplomática e oficiais das Forças 
Armadas e seus assentos no Conselho da República. 
 
A Lei n° 9.515, de 20/11/97, possibilita o provimento de 
cargos das universidades e instituições de pesquisa 
científica e tecnológica federais com professores, técnicos 
e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os 
procedimentos do RJU. 
 

Art. 6o   O provimento dos cargos públicos far-se-á 
mediante ato da autoridade competente de cada Poder.  
 

Art. 7o A investidura em cargo público ocorrerá com a 
posse.  
 

Art. 8o São formas de provimento de cargo público:  
I - nomeação;  
II - promoção;  
III - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

V - readaptação;  
VI - reversão;  
VII - aproveitamento;  
VIII - reintegração;  
IX - recondução. 

Revogados os incisos III e IV, em face de terem sido 
declaradas inconstitucionais essas formas de provimento 
pelo Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade - ADIn no 837-4DF, DJ de 23/4/93 
e Mandado de Segurança-MS no 22.148-8, DJ de 8/3/96). 
 

Seção II 
Da Nomeação  

 

Art. 9o A nomeação far-se-á:  
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de 
provimento efetivo ou de carreira;  
II - em comissão, inclusive na condição de interino, para 
cargos de confiança vagos.  
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em 
comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado 
para ter exercício, interinamente, em outro cargo de 
confiança, sem prejuízo das atribuições do que 
atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela 
remuneração de um deles durante o período da 
interinidade. 

Incluída a possibilidade de nomeação em comissão, 
também em caráter de interinidade, exclusivamente para 
cargos vagos. 
O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza 
especial pode ser nomeado interinamente para outro 
cargo vago, hipótese em que a portaria ou decreto de 
nomeação deverá prever expressamente que o exercício 
dar-se-á sem prejuízo das atribuições do cargo que já 
ocupava e sem acumulação de remuneração. 
 
Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo 
isolado de provimento efetivo depende de prévia 
habilitação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de 
sua validade.  

As formas ascensão e acesso, foram excluídas por terem 
sido consideradas inconstitucionais. 

Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e 
o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante 
promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as 
diretrizes do sistema de carreira na Administração 
Pública Federal e seus regulamentos. 
 

Seção III 
Do Concurso Público  

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

 

Seção IV 
Da Posse e do Exercício 

 
Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo 
termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, 
as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo 
ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, 
por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício 
previstos em lei.  
§ 1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da 
publicação do ato de provimento.  
 
§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de 
publicação do ato de provimento, em licença prevista nos 
incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos 
incisos I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do 
art. 102, o prazo será contado do término do 
impedimento. 

 
§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração 
específica.  
 
§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo 
por nomeação. 
 
§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará declaração 

de bens e valores que constituem seu patrimônio e 
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, 
emprego ou função pública.  
 
 § 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a 
posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo.  

Foi eliminada a prorrogação, garantindo maior 
celeridade à Administração para a utilização da força de 
trabalho dos recém-nomeados. 
Passaram a ser consideradas para os efeitos da 
postergação do início da contagem do prazo, as licenças 
por motivo de doença em pessoa da família, para o serviço 
militar e para capacitação, à gestante, à adotante e à 
paternidade, para tratamento da própria saúde, por 
acidente em serviço, bem assim os afastamentos em 
virtude de férias, programa de treinamento regularmente 
instituído, júri, deslocamento para nova sede e 
participação em competição desportiva nacional ou 
nomeação para integrar representação desportiva 
nacional, no País ou no exterior, conforme lei específica. 
Excluídas as expressões "acesso e ascensão", tendo em 
vista a declaração de inconstitucionalidade. 
 
Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia 
inspeção médica oficial.  
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que 
for julgado apto física e mentalmente para o exercício do 
cargo.  
 
Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 
do cargo público ou da função de confiança.  
 
 § 1º É de quinze dias o prazo para o servidor empossado 
em cargo público entrar em exercício, contados da data da 
posse. 
 
 § 2º O servidor será exonerado do cargo ou será tornado 

 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 

 
 

 
 
 
 

 
 

Conteúdo 
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1. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas 

informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. 2. 
Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio 

sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. 3. Compreensão do 

processo que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 4. Noções básicas 
de proporcionalidade e porcentagem: problemas envolvendo regra de três simples, cálculos de porcentagem, acréscimos e 
descontos, análise e interpretação de dados representados em tabelas e gráficos. 
 

 
 
 
 
 

Introdução 
 
Muitas pessoas gostam de falar ou julgar que possuem e sabem usar o raciocínio lógico, porém, quando questionadas direta 
ou indiretamente, perdem, esta linha de raciocínio, pois este depende de inúmeros fatores para completá-lo, tais como:  
<> calma,  
<> conhecimento,  
<> vivência,  
<> versatilidade,  
<> experiência,  
<> criatividade,  
<> ponderação,  
<> responsabilidade, entre outros. 
 
 Ao nosso ver, para se usar a lógica é necessário ter domínio sobre o pensamento, bem como, saber pensar, ou seja, possuir 
a "Arte de Pensar". Alguns dizem que é a sequência coerente, regular e necessária de acontecimentos, de coisas ou fatos, 
ou até mesmo, que é a maneira de raciocínio particular que cabe a um indivíduo ou a um grupo. Existem outras definições 
que expressam o verdadeiro raciocínio lógico aos profissionais de processamento de dados, tais como: um esquema 
sistemático que define as interações de sinais no equipamento automático do processamento de dados, ou o computador 
científico com o critério e princípios formais de raciocínio e pensamento. 
 
 Para concluir todas estas definições, podemos dizer que lógica é a ciência que estuda as leis e critérios de validade que 
regem o pensamento e a demonstração, ou seja, ciência dos princípios formais do raciocínio. 
 
 Usar a lógica é um fator a ser considerado por todos, principalmente pelos profissionais de informática (programadores, 
analistas de sistemas e suporte), têm como responsabilidade dentro das organizações, solucionar problemas e atingir os 
objetivos apresentados por seus usuários com eficiência e eficácia, utilizando recursos computacionais e/ou automatizados. 
Saber lidar com problemas de ordem administrativa, de controle, de planejamento e de raciocínio. Porém, devemos lembrá-
los que não ensinamos ninguém a pensar, pois todas as pessoas, normais possuem este "Dom", onde o nosso interesse é 
mostrar como desenvolver e aperfeiçoar melhor esta técnica, lembrando que para isto, você deverá ser persistente e praticá-
la constantemente, chegando à exaustão sempre que julgar necessário. 
 
Apostilas Objetiva 

 

 
Lógica 

 

Lógica Sentencial (proposicional) 

 
Proposições 
Chamaremos de proposição ou sentença, a todo conjunto 
de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento 
de sentido completo. 

Sendo assim, vejamos os exemplos: 
a) O Instituto do Coração fica em São Paulo. 
b) O Brasil é um País da América do Sul. 
c) A Polícia Federal pertence ao poder judiciário. 
 

1ª PARTE 
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Evidente que você já percebeu que as proposições podem 
assumir os valores falsos ou verdadeiros, pois elas 
expressam a descrição de uma realidade, e também 
observamos que uma proposição representa uma 
informação enunciada por uma oração, e, portanto, pode 
ser expressa por distintas orações, tais como: “Pedro é 
maior que Carlos”, ou podemos expressar também 
por “Carlos é menor que Pedro”. 
 
Temos vários tipos de sentenças:  
  Declarativas  
  Interrogativas  
  Exclamativas  
  Imperativas  
 
Leis do Pensamento  
 
Vejamos algumas leis do pensamento para que possamos 
desenvolver corretamente o nosso pensar.  
 
 Princípio da Identidade. Se qualquer proposição é 
verdadeira, então, ela é verdadeira.  
 Princípio de Não-Contradição. Uma proposição não 
pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa.  
 Princípio do Terceiro Excluído. Uma proposição só 
pode ser verdadeira ou falsa, não havendo outra 
alternativa.  
 Sentenças Abertas.  Quando substituímos numa 
proposição alguns componentes por variáveis, teremos 
uma sentença aberta.  
 

Valores Lógicos das Proposições  
 
Valor lógico é a classificação da proposição em verdadeiro 
(V) ou falso (F), pelos princípios da não-contradição e do 
terceiro excluído. Sendo assim, a classificação é única, ou 
seja, a proposição só pode ser verdadeira ou falsa.  
 
Exemplos de valores lógicos:  
 O número 2 é primo. (Verdadeiro)  
 Marte é o planeta vermelho. (Verdadeiro)  
 No Brasil, fala-se espanhol. (Falso)  
 Toda ave voa. (Falso)  
 O número 3 é par. (Falso)  
 O número 7 é primo. (Verdadeiro)  
 O número 7 é ímpar. (Verdadeiro)  
 
Somente às sentenças declarativas pode-se atribuir 
valores de verdadeiro ou falso, o que ocorre quando a 
sentença é, respectivamente, confirmada ou negada. De 
fato, não se pode atribuir um valor de verdadeiro ou falso 
às demais formas de sentenças como as interrogativas, as 
exclamativas e outras, embora elas também expressem 
juízos. 
 
São exemplos de proposições as seguintes sentenças 
declarativas: 

O número 6 é par. 
O número 15 não é primo. 
Todos os homens são mortais. 
Nenhum porco espinho sabe ler. 
Alguns canários não sabem cantar. 
Se você estudar bastante, então aprenderá tudo. 
Eu falo inglês e francês. 
Marlene quer um sapatinho novo ou uma boneca. 
 
Não são proposições: 
Qual é o seu nome? 
Preste atenção ao sinal. 
Caramba! 
 
Proposição Simples 
 
Uma proposição é dita proposição simples ou proposição 
atômica quando não contém qualquer outra proposição 
como sua componente. Isso significa que não é possível 
encontrar como parte de uma proposição simples alguma 
outra proposição diferente dela. Não se pode subdividi-la 
em partes menores tais que alguma delas seja uma nova 
proposição. 
 
Exemplo: 
A sentença “Carla é irmã de Marcelo” é uma proposição 
simples, pois não é possível identificar como parte dela 
qualquer outra proposição diferente. Se tentarmos 
separá-la em duas ou mais partes menores nenhuma 
delas será uma proposição nova. 
 
Proposição Composta 
 
Uma proposição que contenha qualquer outra como sua 
parte componente é dita proposição composta ou 
proposição molecular. Isso quer dizer que uma 
proposição é composta quando se pode extrair como 
parte dela, uma nova proposição. 
 

Sentenças Abertas  
 
Sentenças matemáticas abertas ou simplesmente 
sentenças abertas são expressões que não podemos 
identificar como verdadeiras ou falsas.  
Por exemplo: x + 2 = 9  
 
Essa expressão pode ser verdadeira ou falsa, dependendo 
do valor da letra x.  
Se x for igual a 7, a sentença é verdadeira, pois 7+2=9  
Se x for igual a 3, a sentença é falsa, pois 3 + 2 não é igual 
a 9 (3 + 2 ≠ 9)  
 
Em sentenças abertas sempre temos algum valor 
desconhecido, que é representado por uma letra do 
alfabeto. Pode-se colocar qualquer letra, mas as mais 
usadas pelos matemáticos são: x, y e z.  
 
Veja outros exemplos de sentenças abertas:  

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


                              

41 

https://www.apostilasobjetiva.com.br 

 

x + 3 ≠ 6  
2y -1 < - 7  
 
Pode-se, também, ter uma sentença aberta como 
proposição, porém nesse caso não é possível atribuir um 
valor lógico.  
x é um y brasileiro. 
 
Nessa proposição b, o valor lógico só pode ser encontrado 
se soubermos quem é x e y (variáveis livres). No caso de 
x igual a Roberto Carlos e y igual a cantor, a proposição 
será verdadeira.  
Já no caso de x igual a Frank Sinatra e y igual a cantor, a 
proposição será falsa.  
 
Portanto, é muito comum na resolução de problemas 
matemáticos, trocar-se alguns nomes por variáveis.  
 
Estude os valores lógicos da sentença aberta:   "Se 10x - 3 
= 27 então x2 + 10x = 39"  
 
Resolução:  
Equação do primeiro grau: As equações do primeiro grau 
possuem uma única solução: 
10x - 3 = 27  
10x = 27 + 3  
10x = 30  
x =   30  
        10  
x = 3  
 

Conectivos Lógicos 
 
Chama-se conectivo a algumas palavras ou frases que em 
lógica são usadas para formarem proposições compostas.  
Veja alguns conectivos:  

  A negação não cujo símbolo é ~.  

  A disjunção ou cujo símbolo é v.  

  A conjunção e cujo símbolo é ^  

  O condicional se,....., então, cujo símbolo é -- >.  

  O bicondicional se, e somente se, cujo símbolo é < - 
>.  
 
Exemplo: 
A sentença “Se x não é maior que y, então x é igual a y 
ou x é menor que y” é uma proposição composta na qual 
se pode observar alguns conectivos lógicos (“não”, “se ... 
então” e “ou”) que estão agindo sobre as proposições 
simples “x é maior que y”, “x é igual a y” e “x é menor 
que y”. 
 
Uma propriedade fundamental das proposições 
compostas que usam conectivos lógicos é que o seu valor 
lógico (verdadeiro ou falso) fica completamente 
determinado pelo valor lógico de cada proposição 

componente e pela forma como estas sejam ligadas pelos 
conectivos lógicos utilizados. 
 
As proposições compostas podem receber denominações 
especiais, conforme o conectivo lógico usado para ligar as 
proposições componentes. 
 

Diagramas Lógicos 
 
Os diagramas são utilizados como uma representação 
gráfica de proposições relacionadas a uma questão de 
raciocínio lógico. Esse tema é muito cobrado em provas 
que tenha por matéria raciocínio lógico para concursos, 
em questões que envolvem o termo “todo”, “algum” e 
“nenhum”. 
 
Conjunto: Um conjunto constitui-se em um número de 
objetos ou números com características semelhantes. 
Podem ser classificados assim: 
 
Conjunto finito: possui uma quantidade determinada de 
elementos; 
 
Conjunto infinito: como o próprio nome diz nesse caso 
temos um número infinito de elementos; 
 
Conjunto unitário: apenas um elemento; 
 
Conjunto Vazio: sem elemento no conjunto; 
 
Conjunto Universo: esse caso tem todos os elementos de 
uma situação. 
 
Esses elementos podem ser demonstrados da seguinte 
forma: 
 
Extensão: Os elementos são separados por chaves; 
{1,2,3,4...} 
 
Compreensão: Escreve-se a caraterística em questão do 
conjunto mencionado. 
 
Diagrama de Venn: Os elementos são inseridos em uma 
figura fechada e aparecem apenas uma vez. 
 
Todo A é B: Nesse caso o conjunto A é um subconjunto do 
B, sendo que A está contido em B. 

 
Nenhum A é B: Nesse caso os dois conjuntos não tem 
elementos comuns. 
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Algum A é B: Esse diagrama representa a situação em que 
pelo menos um elemento de A é comum ao elemento de B. 

 
Inclusão 
Todo, toda, todos, todas. 
 
Interseção 
Algum, alguns, alguma, algumas. 
Ex: Todos brasileiros são bons motoristas 
 
Negação lógica: Algum brasileiro não é bom motorista. 
 

Conjunção: A e B 
 
Denominamos conjunção a proposição composta formada 
por duas proposições quaisquer que estejam ligadas pelo 
conectivo “e”. 
A conjunção A e B pode ser representada simbolicamente 
como:  A Ʌ B 
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Alberto fala espanhol. 
B: Alberto é universitário. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como 
conjuntos através de um diagrama, a conjunção “A Ʌ B” 
corresponderá à interseção do conjunto A com o conjunto 
B. A ∩ B. 

 
Uma conjunção é verdadeira somente quando as duas 
proposições que a compõem forem verdadeiras, ou seja, a 
conjunção “A ^ B” é verdadeira somente quando A é 
verdadeira e B é verdadeira também. Por isso dizemos 
que a conjunção exige a simultaneidade de condições. 
 

Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos 
observar os resultados da conjunção “A e B” para cada um 
dos valores que A e B podem assumir. 

 
 

Disjunção: A ou B 
 
Denominamos disjunção a proposição composta formada 
por duas proposições quaisquer que estejam ligadas pelo 
conectivo “ou”. 
A disjunção A ou B pode ser representada 

simbolicamente como:  A v B 
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Alberto fala espanhol. 
B: Alberto é universitário. 
 
A disjunção “A ou B” pode ser escrita como: 

A v B: Alberto fala espanhol ou é universitário. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como 

conjuntos através de um diagrama, a disjunção “A v B” 
corresponderá à união do conjunto A com o conjunto B. 
 

 
 
Uma disjunção é falsa somente quando as duas 
proposições que a compõem forem falsas. Ou seja, a 
disjunção “A ou B” é falsa somente quando A é falsa e B é 
falsa também. Mas se A for verdadeira ou se B for 
verdadeira ou mesmo se ambas, A e B, forem verdadeiras, 
então a disjunção será verdadeira. Por isso dizemos que, 
ao contrário da conjunção, a disjunção não necessita da 
simultaneidade de condições para ser verdadeira, 
bastando que pelo menos uma de suas proposições 
componentes seja verdadeira. 
 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos 
observar os resultados da disjunção “A ou B” para cada 
um dos valores que A e B podem assumir. 
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Condicional: Se A então B 
 
Denominamos condicional a proposição composta 
formada por duas proposições quaisquer que estejam 
ligadas pelo conectivo “Se ... então” ou por uma de suas 
formas equivalentes. 
A proposição condicional “Se A, então B” pode ser 

representada simbolicamente como:  
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: José é alagoano. 
B: José é brasileiro. 
 
A condicional “Se A, então B” pode ser escrita como: 

A → B: Se José é alagoano, então José é brasileiro. 
 
Na proposição condicional “Se A, então B” a proposição A, 
que é anunciada pelo uso da conjunção “se”, é 
denominada condição ou antecedente enquanto a 
proposição B, apontada pelo advérbio “então” é 
denominada conclusão ou consequente. 

As seguintes expressões podem ser empregadas como 
equivalentes de “Se A, então B”: 

Se A, B. 
B, se A. 

Todo A é B. 
A implica B. 

A somente se B. 
A é suficiente para B. 

B é necessário para A. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como 
conjuntos, por meio de um diagrama, a proposição 
condicional "Se A então B" corresponderá à inclusão do 
conjunto A no conjunto B (A está contido em B): 
 

 
 
Uma condicional “Se A então B” é falsa somente quando a 
condição A é verdadeira e a conclusão B é falsa, sendo......... 

 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
 
 
 
 

 

 

Legislação 
 

Conteúdo 
 

Lei n° 8.212, de 1991 e alterações posteriores 

Organização da Seguridade Social - Plano de Custeio 
  

Lei n° 8.213, de 1991 e alterações posteriores 
Planos de Benefícios da Previdência Social 
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Decreto n° 3.048, de 1999 e alterações posteriores  

Regulamento da Previdência Social  
 

Lei n° 8.742/93 e alterações posteriores; Decreto n° 6.214/07 e alterações 

(LOAS) Lei de Assistência Social 
 

 

Lei nº 8.212 - de 24 de julho de 1991  
 

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, 
institui Plano de Custeio, e dá outras providências. 
  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
  

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL 
  

TÍTULO I 
CONCEITUAÇÃO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

  

Art. 1º A Seguridade Social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 
sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à 
saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos 
seguintes princípios e diretrizes: 
a) universalidade da cobertura e do atendimento; 
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais; 
c) seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços; 
d) irredutibilidade do valor dos benefícios; 
e) equidade na forma de participação no custeio; 
f) diversidade da base de financiamento; 
g) caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa com a participação da comunidade, em 
especial de trabalhadores, empresários e aposentados. 
  
Nota: 
O inciso VII do art. 194 da Constituição Federal, na redação 
dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, 
estabelece a gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
governo nos órgãos colegiados. 
  

TÍTULO II 
DA SAÚDE 

  

Art. 2º A Saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
Parágrafo único. As atividades de saúde são de 
relevância pública e sua organização obedecerá aos 
seguintes princípios e diretrizes: 
a) acesso universal e igualitário; 

b) provimento das ações e serviços através de rede 
regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema 
único; 
c) descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; 
d) atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas; 
e) participação da comunidade na gestão, fiscalização e 
acompanhamento das ações e serviços de saúde; 
f) participação da iniciativa privada na assistência à 
saúde, obedecidos os preceitos constitucionais. 
  

TÍTULO III 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

  

Art. 3º A Previdência Social tem por fim assegurar aos 
seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 
por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de 
serviço, desemprego involuntário, encargos de família e 
reclusão ou morte daqueles de quem dependiam 
economicamente. 
  
Nota: 
O art. 201 da Constituição Federal, na redação dada pelo 
art. 1º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, dá nova 
forma à organização da previdência social, como segue: 
 “Art. 201 A previdência social será organizada sob 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.”  
  
Parágrafo único. A organização da Previdência Social 
obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: 
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a) universalidade de participação nos planos 
previdenciários, mediante contribuição; 
b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do 
salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do 
segurado, não inferior ao do salário mínimo; 
c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-
contribuição, corrigidos monetariamente; 
d) preservação do valor real dos benefícios; 
e) previdência complementar facultativa, custeada por 
contribuição adicional. 
  
 
 
Nota: 
Alínea "e" sem efeito em face da nova redação dada ao § 7º 
do art. 201 da Constituição Federal, pelo art. 1º da Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998. 
  

TÍTULO IV 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  

Art. 4º A Assistência Social é a política social que provê o 
atendimento das necessidades básicas, traduzidas em 
proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência, à velhice e à pessoa portadora de 
deficiência, independentemente de contribuição à 
Seguridade Social. 
Parágrafo único. A organização da Assistência Social 
obedecerá às seguintes diretrizes: 
a) descentralização político-administrativa; 
b) participação da população na formulação e controle 
das ações em todos os níveis. 

  
TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL 
  

Art. 5º As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e 
Assistência Social, conforme o disposto no Capítulo II do 
Título VIII da Constituição Federal, serão organizadas em 
Sistema Nacional de Seguridade Social, na forma desta Lei. 
  

Art. 6º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 

31/8/01) 
Art. 7º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 
31/8/01) 
 

Art. 8º As propostas orçamentárias anuais ou 
plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por 
Comissão integrada por 3 (três) representantes, sendo 1 
(um) da área da saúde, 1 (um) da área da previdência 
social e 1 (um) da área de assistência social. 
  

Art. 9º As áreas de Saúde, Previdência Social e 
Assistência Social são objeto de leis específicas, que 
regulamentarão sua organização e funcionamento. 
  

TÍTULO VI 
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

  
INTRODUÇÃO 

  

Art. 10. A Seguridade Social será financiada por toda 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do art. 
195 da Constituição Federal e desta Lei, mediante 
recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e de contribuições sociais. 
  

Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade 
Social é composto das seguintes receitas: 
I - receitas da União; 
II - receitas das contribuições sociais; 
III - receitas de outras fontes. 
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:  
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga 
ou creditada aos segurados a seu serviço;  
b) as dos empregadores domésticos; 
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-
contribuição;  
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro; 
e) as incidentes sobre a receita de concursos de 
prognósticos. 
  
Nota: 
O Art.  195 da Constituição Federal, na redação dada pelo 
Art.  1º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, dispõe de 
forma mais abrangente acerca das contribuições sociais, 
como segue: 
  
" Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais: 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela 
equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física, que 
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro; 
  
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência 
social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e 
pensão concedidas pelo regime geral de previdência social 
de que trata o Art.  201." 
  

CAPÍTULO I 
DOS CONTRIBUINTES 

  
Seção I 

Dos Segurados 
  

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência 
Social as seguintes pessoas físicas: 
  
I - como empregado: 
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a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural 
à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação 
e mediante remuneração, inclusive como diretor 
empregado; 
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho 
temporário, definida em legislação específica, presta 
serviço para atender à necessidade transitória de 
substituição de pessoal regular e permanente ou a 
acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas; 
c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no 
Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou 
agência de empresa nacional no exterior; 
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão 
diplomática ou a repartição consular de carreira 
estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros 
dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro 
sem residência permanente no Brasil e o brasileiro 
amparado pela legislação previdenciária do país da 
respectiva missão diplomática ou repartição consular; 
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, 
em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos 
quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá 
domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da 
legislação vigente do país do domicílio; 
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no 
Brasil para trabalhar como empregado em empresa 
domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante 
pertença a empresa brasileira de capital nacional; 
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem 
vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em 
regime especial, e Fundações Públicas Federais;  
  
Nota: 
O § 13 do Art.  40 da Constituição Federal, acrescentado 
pelo Art.  1º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, 
vincula ao Regime Geral de Previdência Social o servidor 
público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações públicas, bem como de outro cargo 
temporário ou de emprego público. 
  
h) (Execução suspensa pela RSF nº 26, de 2005) 
  
i) o empregado de organismo oficial internacional ou 
estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando 
coberto por regime próprio de previdência social;  
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou 
municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 
previdência social; 
  
II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço 
de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito 
residencial desta, em atividades sem fins lucrativos; 
III - (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26/11/99) 
IV - (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26/11/99) 
V - como contribuinte individual:   
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 
atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter 

permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) 
módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 
(quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com 
auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; 
ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo;  
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 
atividade de extração mineral - garimpo, em caráter 
permanente ou temporário, diretamente ou por 
intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de 
forma não contínua;  
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de 
instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem 
religiosa;  
d) revogada; 
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para 
organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro 
efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo 
quando coberto por regime próprio de previdência social; 
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor 
não empregado e o membro de conselho de 
administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o 
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que 
recebam remuneração decorrente de seu trabalho em 
empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo 
de direção em cooperativa, associação ou entidade de 
qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou 
administrador eleito para exercer atividade de direção 
condominial, desde que recebam remuneração;  
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em 
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de 
emprego; 
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade 
econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou 
não; 
  
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas 
empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza 
urbana ou rural definidos no regulamento; 
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no 
imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo 
a ele que, individualmente ou em regime de economia 
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a 
título de mútua colaboração, na condição de:   
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 
assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário 
ou arrendatário rurais, que explore atividade:   
  
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 
ou   
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 
atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da 

Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 
atividades o principal meio de vida;   
  
b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da 
pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e  
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c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 
(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 
segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 
comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo.   
  
§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a 
atividade em que o trabalho dos membros da família é 
indispensável à própria subsistência e ao 
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é 
exercido em condições de mútua dependência e 
colaboração, sem a utilização de empregados 
permanentes.  
§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais 
de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de 
Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação 
a cada uma delas.  
§ 3º (Revogado pela LEI Nº 11.718 - DE 20 JUNHO DE 2008 – DOU DE 
23/6/2008 
I – (Revogado pela LEI Nº 11.718 - DE 20 JUNHO DE 2008 – DOU DE 
23/6/2008 

II – (Revogado pela LEI Nº 11.718 - DE 20 JUNHO DE 2008 – DOU DE 
23/6/2008 

  
§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência 
Social-RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer 
atividade abrangida por este Regime é segurado 
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às 
contribuições de que trata esta Lei, para fins de custeio da 
Seguridade Social.  
§ 5º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do 
mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime 
Geral de Previdência Social-RGPS de antes da investidura.  
§ 6º Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I do caput 
ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário 
Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com 
a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas 
autarquias, ainda que em regime especial, e fundações.  
§ 7º Para serem considerados segurados especiais, o 
cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 
(dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter 
participação ativa nas atividades rurais do grupo 
familiar.   
§ 8º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados 
contratados por prazo determinado ou trabalhador de 
que trata a alínea g do inciso V do caput deste artigo, à 
razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia 
no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, 
ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não 
sendo computado nesse prazo o período de afastamento 
em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação 
dada pela Lei nº 12.873, de 2013) 
 
§ 9º Não descaracteriza a condição de segurado especial:   
I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, 
meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) 
de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 
(quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 
individualmente ou em regime de economia familiar;   
II – a exploração da atividade turística da propriedade 
rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 
(cento e vinte) dias ao ano;  
III – a participação em plano de previdência 
complementar instituído por entidade classista a que seja 
associado, em razão da condição de trabalhador rural ou 
de produtor rural em regime de economia familiar;   
IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que 
tem algum componente que seja beneficiário de programa 
assistencial oficial de governo;   
V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração 
da atividade, de processo de beneficiamento ou 
industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 
desta Lei; e   
VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de 
crédito rural; e (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015) 

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados - IPI sobre o produto das atividades 
desenvolvidas nos termos do § 14 deste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 12.873, de 2013) (Produção de efeito) 

VIII - a participação em programas e ações de pagamento 
por serviços ambientais. (Incluído pela Lei nº 14.119, de 2021) 
 
§ 10.  Não é segurado especial o membro de grupo familiar 
que possuir outra fonte de rendimento, exceto se 
decorrente de:   
I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou 
auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor 
benefício de prestação continuada da Previdência Social;   
II – benefício previdenciário pela participação em plano 
de previdência complementar instituído nos termos do 
inciso IV do § 9º deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 12.873, 
de 2013) 
IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 
organização da categoria de trabalhadores rurais;  
V – exercício de mandato de vereador do município onde 
desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de 
cooperativa rural constituída exclusivamente por 
segurados especiais, observado o disposto no § 13 deste 
artigo;   
VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições 
estabelecidas no inciso I do § 9º deste artigo;  
VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima 
produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser 
utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a 
renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor 
benefício de prestação continuada da Previdência Social; 
e   
VIII – atividade artística, desde que em valor mensal 
inferior ao menor benefício de prestação continuada da 
Previdência Social.   
  
§ 11.  O segurado especial fica excluído dessa categoria:   
I – a contar do primeiro dia do mês em que:   
  
a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no 
inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto 
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no art. 15 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ou 
exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do 
§ 9º deste artigo;   
b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado 
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, 
ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 10 e 
no § 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 

da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela 
Lei nº 12.873, de 2013) 
c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime 
previdenciário; e (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) 
d) participar de sociedade empresária, de sociedade 
simples, como empresário individual ou como titular de 
empresa individual de responsabilidade limitada em 
desacordo com as limitações impostas pelo § 14 deste 
artigo; (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) (Produção de efeito) 
  
II – a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da 
ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence 
exceder o limite de:  
a) utilização de trabalhadores nos termos do § 8º deste 
artigo;   
b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 
III do § 10 deste artigo; e 
c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 9º 
deste artigo.   
  
§ 12.  Aplica-se o disposto na alínea a do inciso V do caput 
deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que 
participe da atividade rural por este explorada.  
§ 13.  O disposto nos incisos III e V do § 10 e no § 14 deste 
artigo não dispensa o recolhimento da contribuição 
devida em relação ao exercício das atividades de que 
tratam os referidos dispositivos. (Redação dada pela Lei nº 
12.873, de 2013) 
§ 14.  A participação do segurado especial em sociedade 
empresária, em sociedade simples, como empresário 
individual ou como titular de empresa individual de 
responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, 
agroindustrial ou agroturístico, considerada 

microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, 
de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria 
previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua 
atividade rural na forma do inciso VII do caput e do § 1º, 
a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de 
igual natureza e sedie-se no mesmo Município ou em 
Município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas 
atividades. (excluído pela Lei nº 12.873, de 2013)   
§ 15.  (VETADO). (excluído pela Lei nº 12.873, de 2013)   
§ 16.  O beneficiário do Seguro-Desemprego concedido 
nos termos do disposto na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, e na Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, 
é segurado obrigatório da previdência social durante os 
meses de percepção do benefício. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 905, de 2019) 
 

Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o 
militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios, bem como o das respectivas autarquias e 
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência 
Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados 
por regime próprio de previdência social.  
§ 1º Caso o servidor ou o militar venham a exercer, 
concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas 
pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão 
segurados obrigatórios em relação a essas atividades.   
§ 2º Caso o servidor ou o militar, amparados por regime 
próprio de previdência social, sejam requisitados para 
outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não 
permita a filiação nessa condição, permanecerão 
vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que 
cada ente estabeleça acerca de sua contribuição.  
 

Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) 
anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência 
Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde 
que não incluído nas disposições do art. 12. 
  
Nota: 
1. O inciso XXXIII do Art.  7º da Constituição Federal, na 
redação dada pelo Art.  1º da Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998, estabelece dezesseis anos como a idade mínima 
para o trabalho do menor. 
2. O § 5º do Art.  201 da Constituição Federal, na redação 
dada pelo Art.  1º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, 
veda a vinculação, na qualidade de segurado facultativo, de 
pessoa participante de regime próprio de previdência. 
  

Seção II 
Da Empresa e do Empregador Doméstico 

  

Art. 15. Considera-se: 
  
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume 
o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins 
lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da 
administração pública direta, indireta e fundacional; 
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que 
admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado 
doméstico. 
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os 
efeitos desta Lei, o contribuinte individual e a pessoa 
física na condição de proprietário ou dono de obra de 
construção civil, em relação a segurado que lhe presta 
serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a 
entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão 
diplomática e a repartição consular de carreira 
estrangeiras. (Redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015) 
 
  

CAPÍTULO II 
DA CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO 

  

Art. 16. A contribuição da União é constituída de 
recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados 
obrigatoriamente na lei orçamentária anual. 
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Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura 
de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade 
Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios 
de prestação continuada da Previdência Social, na forma 
da Lei Orçamentária Anual. 
  

Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários 
da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade 
Social referidos na alínea "d" do parágrafo único do art. 11 
desta Lei, na forma da Lei Orçamentária anual, assegurada 
a destinação de recursos para as ações desta Lei de Saúde 
e Assistência Social.  
 

Art. 18. Os recursos da Seguridade Social referidos nas 
alíneas "a", "b", "c" e "d" do parágrafo único do art. 11 
desta Lei poderão contribuir, a partir do exercício de 
1992, para o financiamento das despesas com pessoal e 
administração geral apenas do Instituto Nacional do 
Seguro Social-INSS, do Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social-INAMPS, da Fundação 
Legião Brasileira de Assistência-LBA e da Fundação 
Centro Brasileira para Infância e Adolescência.  
  
Nota: 
O inciso XI do Art.  167 da Constituição Federal, na redação 
dada pelo Art.  1º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, 
veda a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições sociais de que trata o Art.  195, I, a e II, da 
Constituição Federal para a realização de despesas 
distintas do pagamento de benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o Art.  201 da Constituição 
Federal. 
  

Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente 
recursos referentes às contribuições mencionadas nas 
alíneas "d" do parágrafo único do art. 11 desta Lei, 
destinados à execução do Orçamento da Seguridade 
Social.  
  

CAPÍTULO III 
DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 

  
Seção I 

Da Contribuição dos Segurados Empregado, 
Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso 

  

Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o 
doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada mediante 
a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu 
salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa, 
observado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte 
tabela: (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95).(Vide Lei 
Complementar nº 150, de 2015) 
 

Salário-de-contribuição Alíquota em % 

Até    R$ 249,80 8,00 
de     R$ 249,81 até R$ 416,33 9,00 

de     R$ 416,34 até R$ 832,66 11,00 

(Valores e alíquotas dados pela Lei nº 9.129, de 
20.11.95)  

 
TABELA VIGENTE 

Tabela de contribuição dos segurados empregado, 
empregado doméstico e trabalhador avulso, para 

pagamento de remuneração a partir de 1º de 
Janeiro de 2019 

Salário-de-
contribuição (R$) 

Alíquota para fins de 
recolhimento   ao INSS (%) 

Até 1.751,81 8,00 
de 1.751,82 até até 

2.919,72 
9,00 

de 2.919,73 até até 
5.839,45 

11,00 

 
§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão 
reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta 
Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do 
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social.  
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos 
segurados empregados e trabalhadores avulsos que 
prestem serviços a microempresas. 
  

Seção II 
Da Contribuição dos Segurados Contribuinte 

Individual e Facultativo 
 

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados 
contribuinte individual e facultativo será de vinte por 
cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.  
  
I - Revogado; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/99) 
II - Revogado. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/99) 
  
§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão 
reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta 
Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do 
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social.  
§ 2º No caso de opção pela exclusão do direito ao 
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a 
alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo 
mensal do salário de contribuição será de:  
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado 
contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, 
que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho 
com empresa ou equiparado e do segurado facultativo, 
observado o disposto na alínea b do inciso II deste 
parágrafo  
II - 5% (cinco por cento):  
a) no caso do microempreendedor individual, de que trata 

o art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006; e  
b) do segurado facultativo sem renda própria que se 
dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito 
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de sua residência, desde que pertencente a família de 
baixa renda. 
§ 3º  O segurado que tenha contribuído na forma do § 
2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição 
correspondente para fins de obtenção da aposentadoria 
por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do 
tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei 

no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a 
contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o 
valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-
de-contribuição em vigor na competência a 
ser.............................................. 

 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
 

 
Noções de Informática 

 

Caderno 2 
 

Conceitos de Internet e Intranet 

 
Internet 
 
A Internet é um conjunto de redes de computadores que 
conecta milhões de computadores no mundo inteiro, 
inclusive o seu. Ela é também uma vasta fonte de 
informações que está em constante mudança e expansão. 
Desde a sua criação na década de 1970, ela tem crescido 
exponencialmente e é agora usada por milhões de 
pessoas, desde as instituições comerciais e educacionais 
até os consumidores individuais. 
 

 
 
Uma vez conectado à Internet, você pode ter acesso a uma 
rica gama de informações, incluindo páginas da World 
Wide Web, correio eletrônico, chat, grupos de notícias, 
mensagens instantâneas, software, jogos, informações 
meteorológicas, museus, bibliotecas, enfim o que você 
estiver procurando. 
 
Um provedor de serviços de internet (ISP) mantém um 
servidor que está diretamente conectado com a Internet. 
Para conectar o seu computador com a Internet, você deve 

usar um modem ou uma placa de rede ou também 
wireless (rede sem fio) conectar para esse provedor. O 
provedor lhe cobra uma taxa mensagem pelo uso da 
Internet, já existem no Brasil serviços gratuitos de 
Internet com rede sem fio que são disponibilizados pelas 
prefeituras ou outros meios. 
 

Como se conectar com a Internet? 
 

Provedor 
 
O provedor é uma empresa prestadora de serviços que 
oferece acesso à Internet. Para acessar a Internet, é 
necessário conectar-se com um computador que já esteja 
na Internet (no caso, o provedor) e esse computador deve 
permitir que seus usuários também tenham acesso à 
Internet.  
 
No Brasil, a maioria dos provedores está conectada a 
Embratel, que por sua vez, está conectada com outros 
computadores fora do Brasil. Esta conexão chama-se link, 
que é a conexão física que interliga o provedor de acesso 
com a Embratel. Neste caso, a Embratel é conhecida como 
backbone, ou seja, é a "espinha dorsal" da Internet no 
Brasil. Pode-se imaginar o backbone como se fosse uma 
avenida de 3 pistas e os links como se fossem as ruas que 
estão interligadas nesta avenida.  
 
Tanto o link como o backbone possuem uma velocidade 
de transmissão, ou seja, com qual velocidade ele 
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transmite os dados. Esta velocidade é dada em bps (bits 
por segundo). 
 

Software 
Para cada tipo de recurso que você quer utilizar deve-se 
ter o software (programa) próprio. Por exemplo, para 
enviar um e-mail é necessário um programa de e-mail, por 
exemplo, o Outlook. Ou mensagens instantâneas o MSN 
Messenger por exemplo.  
 
O software mais comum é o navegador, que é o programa 
que exibe os sites da Internet.  
 

URL - Uniform Resource Locator 
Tudo na Internet tem um endereço, ou seja, uma 
identificação de onde está localizado o computador e 
quais recursos este computador oferece. Por exemplo, a 
URL: 
 
http://www.digshop.com.br 
 

Propriedades de Internet 
 

 
 
EXCLUIR ARQUIVOS - Esta opção é útil se o espaço em 
disco for pouco e você não deseja navegar através das 
páginas que você exibiu anteriormente. 
 

CONFIGURAÇÕES - Exibe uma lista de arquivos de 
internet temporários, define a quantidade de espaço em 
disco que você deseja manter disponível para os seus 
arquivos de internet temporários ou mover da sua pasta 
Temporary Internet Files. 
 
LIMPAR HISTÓRICO - Esvazia a pasta Histórico. Esta 
pasta armazena atalhos para as páginas que você 
visualizou nesta sessão e nas sessões anteriores. 
 

Home Page 
 
Pela definição técnica temos que uma Home Page é um 
arquivo ASCII (no formato HTML) acessado de 
computadores rodando um Navegador (Browser), que 
permite o acesso às informações em um ambiente gráfico 
e multimídia. Todo em hipertexto, facilitando a busca de 
informações dentro das Home Pages. 
 
O endereço de Home Pages tem o seguinte formato: 
http://www.endereço.com/página.html 
 
Por exemplo, a página principal da Apostilas Objetiva: 
http://www.digshop.com.br/index.html 
 

 
 

Navegadores  
 
O navegador de WWW é a ferramenta mais importante 
para o usuário de Internet. É com ele que se pode visitar 
museus, ler revistas eletrônicas, fazer compras e até 
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participar de novelas interativas. As informações na Web 
são organizadas na forma de páginas de hipertexto, cada 
um com seu endereço próprio, conhecido como URL. Para 
começar a navegar, é preciso digitar um desses endereços 
no campo chamado Endereço no navegador. O software 
estabelece a conexão e traz, para a tela, a página 
correspondente.  
  
O World Wide Web foi inicialmente desenvolvido no 
Centro de Pesquisas da CERN (Conseil Europeen pour la 
Recherche Nucleaire), Suíça. Originalmente, o WWW era 
um meio para físicos da CERN trocarem experiências 
sobre suas pesquisas através da exibição de páginas de 
texto. Ficou claro, desde o início, o imenso potencial que o 
WWW possuía para diversos tipos de aplicações, inclusive 
não-científicas. 
 
 O WWW não dispunha de gráficos em seus primórdios, 
apenas de hipertexto. Entretanto, em 1993, o projeto 
WWW ganhou força extra com a inserção de um 
visualizador (também conhecido como browser) de 
páginas capaz não apenas de formatar texto, mas também 
de exibir gráficos, som e vídeo. Este browser chamava-se 
Mosaic e foi desenvolvido dentro da NCSA, por um time 
chefiado por Mark Andreesen. O sucesso do Mosaic foi 
espetacular. 
  
Depois disto, várias outras companhias passaram a 
produzir browsers que deveriam fazer concorrência ao 
Mosaic.  Mark Andreesen partiu para a criação da 

Netscape Communications, criadora do browser 
Netscape.  
 Surgiu ainda o Cello,  
 O AIR Mosaic,  
 O SPRY Mosaic,  
 A Microsoft Internet Explorer 
 O Mozilla Firefox  
 Google Chrome 
 Opera 
 

Como descobrir um endereço na Internet? 
Para que possamos entender melhor, vamos exemplificar. 
Você estuda em uma universidade e precisa fazer algumas 
pesquisas para um trabalho. Onde procurar as 
informações que preciso? 
 
Para isso, existem na Internet os "famosos" sites de 
procura, que são sites que possuem um enorme banco de 
dados (que contém o cadastro de milhares de sites), que 
permitem a procura por um determinado assunto. Caso a 
palavra ou o assunto que foi procurado exista em alguma 
dessas páginas, será listado toda esta relação de páginas 
encontradas.  
 
A pesquisa pode ser realizada com uma palavra, referente 
ao assunto desejado. Por exemplo, você quer pesquisar 
sobre amortecedores, caso não encontre nada como 

amortecedores, procure como autopeças, e assim 
sucessivamente. 
 

 
Google – www.google.com.br 
 

 
Microsoft Bing – www.bing.com.br 
 

PLUG-INS 
 

Os plug-ins são programas que expandem a capacidade do 
Browser em recursos específicos - permitindo, por 
exemplo, que você toque arquivos de som ou veja filmes 
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em vídeo dentro de um site. As empresas de software vêm 
desenvolvendo plug-ins a uma velocidade 
impressionante. Maiores informações e endereços sobre 
plug-ins são encontradas na página: 
 
Atualmente existem vários tipos de plug-ins. Abaixo 
temos uma relação de alguns deles: 
 
- Adobe Flash 
- 3D e Animação (Arquivos VRML, MPEG, QuickTime, etc) 
- Áudio/Vídeo (Arquivos WAV, MID, AVI, etc.)  
- Visualizadores de Imagens (Arquivos JPG, GIF, BMP, PCX, 
etc.) 
- Negócios e Utilitários 
- Apresentações 
 

FTP - Transferência de Arquivos 
 
Permite copiar arquivos de um computador da Internet 
para o seu computador. 
 
Os programas disponíveis na Internet podem ser: 
 
Freeware: Programa livre que pode ser distribuído e 
utilizado livremente, não requer nenhuma taxa para sua 
utilização, e não é considerada “pirataria” a cópia deste 
programa. 
 
Shareware: Programa demonstração que pode ser 
utilizado por um determinado prazo ou que contém 
alguns limites, para ser utilizado apenas como um teste do 
programa. Se o usuário gostar ele compra, caso contrário, 
não usa mais o programa. Na maioria das vezes, esses 
programas exibem, de tempos em tempos, uma 
mensagem avisando que ele deve ser registrado. Outros 
tipos de shareware têm tempo de uso limitado. Depois de 
expirado este tempo de teste, é necessário que seja feito a 
compra deste programa.  
 
Existem vários sites que fornecem este tipo de 
programas: 
 
http://www.superdownloads.com.br 
http://www.baixaqui.com.br 
 
Aqui se podem encontrar programas para Windows, 
Linux, Mac e etc.  
 
RESUMO DOS COMANDOS UTILIZADOS NO INTERNET 

EXPLORER  

 
 
 Tab: avança para o próximo link ou campo de 
formulário. 
 Shift + Tab: volta para o link ou campo de formulário 
anterior. 
 Ctrl + Tab: avança para o próximo frame da página. 

 Num 1: volta ao elemento anterior em uma página 
Web.  
 Num 2: avança para o próximo elemento de uma 
página Web. 
 Ctrl + Num 1: volta para o texto simples (sem link) 
anterior.  
 Ctrl + Num 2: avança para o próximo texto simples 
(sem link).  
 Alt + Num 1: volta para o link anterior.  
 Alt + Num 2: avança para o próximo link.  
 Ctrl + Alt + Num 1: vai para o início do frame atual.  
 Ctrl + Alt + Num 2: fala o cabeçalho da coluna atual 
quando estiver em uma tabela de página Web.  
 Ctrl + Num 5: mostra a lista dos links e botões da 
página atual.  
 Alt + Num 5: mostra a lista dos frames da página atual.  
 Ctrl + Alt + Num 5: adiciona uma transcrição para o 
gráfico selecionado ao dicionário de gráficos Web.  
 Num 6 (2x): mostra a janela de Jumper para avançar 
para o próximo campo de edição, tabela, link visitado ou 
não visitado dentro da página.  
 T: procura o próximo texto.  
 Shift + T: procura o texto anterior.  
 E: procura o próximo campo de edição de texto.  
 Shift + E: procura o campo de edição anterior.  
 C: procura a próxima caixa combinada.  
 Shift + C: procura a caixa combinada anterior. 
 L: procura o próximo link.  
 Shift + L: procura o link anterior.  
 I: procura a próxima lista.  
 Shift + I: procura a lista anterior.  
 A: procura a próxima tabela.  
 Shift + A: procura a tabela anterior.  
 R: procura a próxima caixa de verificação.  
 Shift + R: procura a caixa de verificação anterior.  
 O: procura o próximo botão do tipo RadioButton.  
 Shift + O: procura um botão do tipo RadioButton 
anterior.  
 V: procura o próximo link visitado.  
 Shift + V: procura o link visitado anterior. 
 N: procura o próximo link não visitado.  
 Shift + N: procura o link não visitado anterior. 
Quando a opção “Usar setas para navegar em páginas 
Web” estiver ligada: 
 Seta para cima: volta ao elemento anterior em uma 
página Web. 
 Seta para baixo: avança para o próximo elemento de 
uma página Web. 
 Enter: entra em modo de edição quando estiver em 
um campo de formulário que requer o uso das setas 
(listas, caixas combinadas etc.).  
 Esc: sai do modo de edição quando estiver em um 
campo de formulário que requer o uso das setas (listas, 
caixas combinadas etc.). 

 

Comunicação 
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Windows Live Mail  
Página Oficial: http://explore.live.com/windows-live-
mail 
 
Windows Live Mail (anteriormente chamado de Windows 
Live Mail Desktop) é o novo gerenciador de e-mails da 
linha Live, da Microsoft. Anteriormente seria o atual 
Windows Live Hotmail, que, por questões de marketing, 
voltou ao nome original acrescentado de Windows Live. 
  
Baseado no Outlook Express, este cliente de e-mail 
consegue ler RSS e ATOM, mas, para isso, é necessário o 
Internet Explorer 7 ou superior. Vinculado a uma conta 
Live, é o único que pode ler e-mails do Windows Live Mail 
gratuitamente. Possui efetivo filtro AntiSpam e pode, 
assim como o Windows Live Messenger, ter seu esquema 
de cores alterado. 
  

Recursos do Windows Live Mail 
Obtenha várias contas de e-mail em um único programa – 
Hotmail, Gmail, Yahoo! (requer uma conta Yahoo! Plus) e 
muito mais. Agora o Windows Live Mail integrou um 
calendário ao seu instalador. O programa combina a 
facilidade de uso do Outlook Express, com a velocidade 
dos produtos da linha Windows Live. O programa oferece 
acesso offline, segurança, lembretes de eventos, 
sincronização com o calendário da web e outros 
calendários compartilhados. 
  

Acesso offline 
Para usuários que estejam offline, como exemplo se 
precisar conferir algum e-mail recebido alguns dias atrás 
não enfrentara nenhum problema. Porque as mensagens 
antigas e eventos do calendário podem ser acessadas no 
Mail, mesmo quando estiver offline. Podendo até redigir 
uma resposta e sincroniza-la para enviar as mensagens da 
próxima vez que reconectar. 
  

Segurança 
O Windows Live Mail pode ajudar a maximizar sua 
segurança em múltiplas contas de e-mail. Os filtros Anti-
spam ajudam a manter o lixo eletrônico longe e informa 
quando uma mensagem parece ser suspeita. Se 
necessário, o usuário pode excluir a mensagem e bloquear 
o remetente. Tudo isso em apenas um clique. 
  

Lembretes de eventos 
O calendário do Windows Live Mail ajuda a manter sob 
controle tudo de importante que está por vir. Ele até envia 
lembretes - por e-mail, dispositivo móvel ou pelo próprio 
Messenger (Decisão opcional). 
  

Sincronização do calendário 
Nesta seção o usuário pode editar novos eventos no seu 
calendário do Mail, mesmo se estiver offline. Assim que 
ficar online novamente e entrar no Windows Live, as 

novas informações aparecerão tanto no calendário do 
Mail quanto no do Windows Live. 
  

Calendários compartilhados 
O seu tempo nem sempre é só seu. Sua família e amigos 
também podem precisar ter conhecimento da sua agenda. 
Podendo definir e compartilhar calendários no Windows 
Live na Web em [calendar.live.com], visualiza-los e edita-
los no Windows Live Mail. O usuário decide quem verá o 
quê 
 

Como instalar o Windows Live Mail 
1. Para instalar o Windows Live Mail, visite o seguinte 
website da Microsoft: 
     http://download.live.com/wlmail 
2. Selecione o idioma e clique em Baixar. 
 

 
 

Na janela Deseja executar ou salvar este arquivo? 
clique em Executar. 
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Na janela Deseja executar este software? clique em 
Executar. 

 

Selecione somente a opção Mail e clique em Instalar. 

 

Feche os programas, caso o instalador solicite, e clique 
em Continuar. 

 

Desmarque as opções Definir o provedor de pesquisa 
e Definir a home page, e clique em Continuar. 

 

Caso não tenha criada uma conta Windows Live ID, 
clique em Entrar e siga os passos indicados; caso 
contrário, clique em Fechar. 
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Como configurar o Windows Live Mail 
Clique em Iniciar e, em seguida, em Todos os 
programas. 

 

Abra a pasta Windows Live e clique em Windows Live 
Mail.  

 

Clique em Adicionar conta de correio.  

 

Na janela Adicionar uma conta de e-mail, escreva o 
endereço de e-mail e a senha. No campo Nome a 
Apresentar, escreva a assinatura para seus e-mails, 
selecione Configurar manualmente as definições para 
a conta de e-mail e clique em Avançar.  
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Complete com os seguintes dados de acordo com o 
provedor que use para seus e-mails: 
 
Hotmail/Windows Live Mail: 
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3 
Servidor de recepção: pop3.live.com 
Porta: 995 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura 
(SSL).  
Servidor de Envio: smtp.live.com 
Porta: 25 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura 
(SSL).  
Selecione O meu servidor de envio requer 
autenticação. 
 
Configuração de Yahoo! Mail: 
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3 
Servidor de recepção: pop.mail.yahoo.com 
Porta: 110 
Servidor de Envio: smtp.mail.yahoo.com 
Porta: 25 
 
Configuração de Google G-Mail 
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3 
Servidor de Recepção: pop.gmail.com 
Porta: 995 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura 
(SSL).  
Servidor de Envio: smtp.gmail.com 
Porta: 465 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura 
(SSL).  
Selecione O meu servidor de envio requer 
autenticação.  

 
Configuração de AOL Mail: 
O meu servidor de recepção de e-mails é: IMAP 
Servidor de Recepção: imap.aol.com 
Porta: 143 
Servidor de Envio: smtp.aol.com 
Porta: 25 
Nota: Na janela Iniciar Sessão no campo Nome de 
usuário, escreva a direção de e-mail completa, por 
exemplo: usuario_mls@aol.com.br  
Quando termine de configurar os dados de uma conta 
Live Mail, clique em Avançar.  
 

 

Receberá uma mensagem de confirmação da conta 
adicionada. A seguir, clique em Concluir.  
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Ao terminar, estará selecionada a bandeja de entrada do 
Windows Live Mail com seu usuário de e-mail 
configurado.  

 
 

Windows Live Mail tentará baixar seus e-mails. Para isso, 
deverá introduzir a senha da conta de e-mail 
previamente configurada.  

 

Uma vez que tenha digitado sua senha corretamente, 
Windows Live Mail começará o processo de download. 

 

WhatsApp 
 
WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens 
multiplataforma que permite trocar mensagens pelo 
celular sem pagar por SMS. Está disponível para iPhone, 
BlackBerry, Android, Windows Phone, e Nokia e sim, 
esses telefones podem trocar mensagens entre si! Como o 
WhatsApp Messenger usa o mesmo plano de dados de 
internet que você usa para e-mails e navegação, não há 
custo para enviar mensagens e ficar em contato com seus 
amigos. 
 
Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp 
podem criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com 
imagens, vídeos e áudio. 

 
Skype 
 
O Skype nada mais é do que um software que permite que 
as pessoas se comuniquem com o mundo todo. Descubra 
como funciona o Skype. 
Com o fim do Windows Live Messenger da Microsoft, os 
usuários acabaram migrando automaticamente para o 
Skype. Porém, outros ainda não conhecem o seu 
funcionamento. 
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Afinal, o que é o Skype? 
O Skype nada mais é do que um software que permite que 
as pessoas se comuniquem com o mundo todo. Através do 
Skype é possível realizar chamadas de vídeo e de voz, 
enviar mensagens através do chat, bem como 
compartilhar arquivos. O melhor de tudo, o uso para estas 
funções é totalmente gratuito. Além disso, o Skype pode 
ser usado no computador, celular, tablet ou mesmo em 
uma TV. 
 
O usuário do Skype também conta com a possibilidade de 
ter mais opções de uso, como realizar chamadas para 
telefones fixos, enviar SMS e chamadas com vídeo em 
grupo. Para isso é necessário desembolsar um valor, seja 
ele na forma pré-paga ou em assinatura 
 
Skype em funcionamento 
O Skype conta com uma qualidade sonora muito boa, 
mesmo com conexões de baixa qualidade. Um dos fatores 
que contribui para o seu excelente desempenho é o 
chamado p2p (ponto-a-ponto), com isso, uma ligação 
telefônica nunca sofrerá com qualquer tipo de falha na 
internet. Para garantir a privacidade dos usuários, todos 
os pacotes do Skype são criptografados.  
 
Para utilizar o Skype é bastante simples, inicialmente é 
necessário fazer o download e instalá-lo no computador. 
Vale lembrar que o download é totalmente grátis. 
Para que o software funcione com qualidade 
suficientemente boa é preciso ter no mínimo no PC 
Windows 2000 ou XP, processador de 400 MHz, 28 MB de 
RAM, 10 MB de espaço livre no disco, placa de som, 
conexão Internet (em média 33.6 Kbps ou superior). 
 
Após instalar o Skype no computador é necessário 
conhecer as ferramentas disponíveis bem como as suas 
funcionalidades. Ao efetuar o login da sua conta, uma tela 
irá se abrir. No canto esquerdo está localizado os contatos 
cadastrados (neste local você poderá ver quais deles estão 
online, indicados pela bolinha verde). Quando o amigo 
estiver online você poderá iniciar uma conversa via chat 
ou mesmo através de vídeo. 
 
Ainda no lado esquerdo é possível encontrar ferramentas 
possíveis para adicionar amigos através de seus 
respectivos endereços de e-mail ou nome. No mesmo local 
também é possível configurar a conta, entre outras 
funções. 
 
Para conversar com algum dos seus contatos basta clicar 
em cima do nome e iniciar o diálogo na caixa principal. 
Também é possível realizar uma chamada de vídeo. 
Porém, caso queira efetuar uma ligação telefônica 
(telefone fixo ou celular) preciso pagar uma tarifa, 
conforme destacamos no início do texto. 
 

Twitter 

 
Twitter é uma rede social na qual é possível postar 
mensagens com até 140 caracteres, que podem ser 
visualizadas por pessoas de todo o mundo. A rede de 
microblogs é umas mais populares da atualidade. O 
serviço pode acessado usando um navegador web ou 
através de aplicativos clientes, disponíveis para os 
sistemas operacionais Windows, Mac OS, Android, iOS, 
Windows Phone, BlackBerry e para aparelhos da Nokia. 
 
Para começar a usar o Twitter, é necessario criar uma 
conta e, em seguida, já é possível postar mensagens (tuitar 
e retuitar), seguir pessoas e também ser seguido por 
outros usuários. Ao abrir a tela do aplicativo ou a página 
do Twitter, você visualiza os conteúdos postados por 
quem você segue. Essa característica é o ponto forte da 
rede, que é bastante utilizada por artistas para criar uma 
ligação com seus fãs. Empresas, blogueiros e outros 
indivíduos com presença no mundo real e na web também 
se utilizam dela para interagir. 
 

Recursos 
No Twitter, tudo se baseia no envio de mensagens de até 
140 caracteres, seja para postar, responder ou replicar 
(retuitar). Assim como no Facebook, o microblog também 
permite “Curtir” uma postagem além de compartilhá-la 
por e-mail, incorporá ou até mesmo denunciar, caso ache 
que p conteúdo seja inadequado. 
 
A rede também conta com o recurso de envio de 
mensagens diretas (Direct Messages). Antigamente, essa 
era a única forma privada de se comunicar com as pessoas 
no Twitter e para mandar uma DM, era necessário que 
seguir a pessoa e e ser seguida por ela. Mas isso mudou e 
agora é possível mandar mensagens diretas para 
qualquer um na rede social. Mas não precisa se preocupar 
em receber textos indesejados: é você quem vai escolher 
se libera que desconhecidos te mandem DMs, através de 
uma alteração nas suas configurações da sua conta. 
O Twitter permite que terceiros desenvolvam aplicativos 
para trabalhar com a rede. Isso abre espaço para clientes 
com interface melhores que as oficiais ou até com novas 
funcionalidades, como o agendamento de posts, que 
depois de aparecer em aplicativos como o Future Tweets, 
Twuffer e LaterBro, foi adotado nativamente pela rede de 
microblogs. Entretanto, a função só pode ser usada por 
meio do Twitter Ads, a plataforma de gerenciamento 
utilizada por empresas para fazer posts pagos e anúncios. 
 

Wikis 
Por trás da badalada Wikipedia, enciclopédia livre que 
conquistou milhões de leitores e ganhou o status de “tão 
confiável quanto a Britânica”, se esconde uma tecnologia 
que começa a ganhar adeptos no mundo corporativo: os 
softwares de wiki. Entre eles, destacam-se pesos-pesados 
como a IBM, que aposta na ferramenta para facilitar a 
colaboração a avançar em projetos de uma das suas áreas 
mais estratégicas: a de inovação. 
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Para definir o que fazem os wikis, ninguém melhor do que 
ela, a própria Wikipedia: “software colaborativo que 
permite a edição coletiva dos documentos usando um 
singelo sistema e sem que o conteúdo tenha que ser 
revisto antes da sua publicação”. 
 
O conceito é realmente simples - textos publicados na web 
que podem ser modificados por qualquer usuário, via 
browser, sem a necessidade de autorização prévia, 
aliados a um sistema que registra todas as alterações e as 
exibe, de forma transparente, tornando a construção do 
conhecimento muito mais fluída. 
Uma das características definitivas da tecnologia wiki é a 
facilidade com que as páginas são criadas e alteradas - 
geralmente não existe qualquer revisão antes de as 
modificações serem aceitas, e a maioria dos wikis são 
abertos a todo o público ou pelo menos a todas as pessoas 
que têm acesso ao servidor wiki. Nem o registro de 
usuários é obrigatório em todos os wikis. 
 
As aplicações são as mais diversas. Na web, é possível 
encontrar desde guias de viagem e sites de notícias até 
verdadeiros manuais de tecnologia, abordando temas 
como Mac, Linux e Java, todos construídos 
colaborativamente. Dentro das empresas, as 
possibilidades também são infinitas. “É possível 
desenvolver produtos, elaborar propostas comercias de 
forma cooperada, criar um wiki que ajude a definir as 
melhores formas de atender um cliente ou estabelecer 
políticas de recursos humanos, por exemplo”, explora 
Sérgio Lozinsky, líder em estratégia corporativa para 
América Latina da IBM Global Business Services. 
 
Os wikis são um dos elementos da chamada Web 2.0, de 
forma bastante geral, baseia-se em um novo paradigma de 
produção de conteúdo, que parte dos usuários para os 
próprios usuários - sites de compartilhamento de vídeos 
(como o YouTube), de fotos (Flickr), bookmarks 
(Del.icio.us), blogs e redes sociais atestam a crescente 
popularidade do modelo. 

 
No mundo corporativo, a aplicação deste modelo 
pressupõe não mais uma comunicação hierarquizada, que 
parte da cúpula para a base, mas uma construção difusa 
das ideias dentro da empresa. Em outras palavras, sai de 
cena a intranet e entram os wikis. 
 
No Brasil, este é um modelo ainda não muito difundido 
entre as empresas. “Sabemos de algumas experiências, 
mas ainda está muito restrito a empresas da área de 
Tecnologia da Informação. No futuro, esta tecnologia 
poderá ser usada por empresas da área farmacêutica, 
para criar um novo remédio, por exemplo. Pensando 
além, podem ser criados wikis que extrapolam o ambiente 
interno e se estendem à cadeia de parceiros das 
empresas”. 
 

Institucionais 
 
Multimídia: Áreas Gerais 
No mundo globalizado, em que estamos inseridos, é 
impossível não observar os benefícios que a multimídia 
traz à sociedade moderna.  
             
A necessidade de informações em tempo real e com 
interatividade fez com que pesquisadores 
desenvolvessem uma ferramenta denominada 
multimídia. 
 
Hoje em dia, é possível vermos a multimídia na educação 
(Internet, palestras de vídeoconferência e ensino a 
distância), em simuladores, na medicina (aparelhos de 
ultrassonografia, radiografia).  
 
Tudo isso mostra o quão presente está a multimídia no 
cotidiano do homem.  
Com certeza, neste cenário, muitas aplicações, acabarão 
por gerar novos usos, pois em cada elemento (campo) a 
multimídia tem algumas características.  

 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
Continua ...................................... 
 
 

Centenas de Exercícios de Fixação 
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