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Lei nº 8.112/90 – PARTE II 

 

REMUNERAÇÃO 

– modalidades: vencimentos e subsídio; 

– não se admite remuneração inferior ao salário-mínimo; 

– fixação por meio de lei, ressalvadas algumas hipóteses expressas na CF, como Presidente da 

República, Ministros de Estado, Senadores e Deputados Federais, além dos Vereadores; 

– sujeita a teto remuneratório e ao princípio da irredutibilidade; 

– vedada a vinculação e a equiparação; 

– descontos: são possíveis em caso de falta sem motivo justificado; faltas justificadas, a depender 

da chefia, é possível compensá-las não sendo assim descontadas; e atrasos – sendo estes 

proporcionais; 

– consignação em folha: é possível a critério do administrador, quando autorizado pelo servidor; 

– débito com o erário: servidor com débito superior a cinco vezes a remuneração e que for 

demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada terá 60 dias para 

quitar o débito, sob pena de inscrição na dívida ativa; 

– penhora: o vencimento não pode ser objeto de penhora, arresto e sequestro, salvo por débito 

alimentar. 

* vide tópico específico sobre o sistema remuneratório dos servidores públicos 

 

5.2. VANTAGENS PECUNIÁRIAS 

5.2.1. INDENIZAÇÕES 

– não se incorporam ao vencimento/provento para qualquer efeito. 

– valores que são estabelecidos em regulamento. 

Ajuda de 

custo 

(art. 53 a 57) 

- para compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do 

serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em 

caráter permanente. 

- é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em 

regulamento, não podendo exceder à importância correspondente a 3 meses. 

- não será concedida nos casos de remoção a pedido(art. 53, §3º incluído pela 

Lei nº 12.998/2014).  

- é possível conceder àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado 

para cargo em comissão, com mudança de domicílio. 
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- o servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, 

não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias. 

- à família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo 

e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, 

contado do óbito. 

Diárias 

(art. 58 e 59) 

– para compensar afastamento da sede em caráter eventual ou transitório para 

outro ponto do território nacional ou para o exterior – servem para indenizar 

despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção etc.; 

– dependem de regulamento. 

Transporte 

(art. 60) 

– para compensar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para 

a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo; 

– depende de regulamento. 

Auxílio-

moradia 

(art. 60-A a 60-

E1) 

– para compensar despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com 

aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa 

hoteleira, no prazo de um mês, após a comprovação da despesa pelo servidor; 

– tem que atender aos requisitos da lei (art. 60-B); 

– o valor é limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do cargo em 

comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado; 

– ocorrendo falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição 

do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago 

por um mês. 

5.2.2. GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 

– as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e 

condições indicados em lei. 

Função de 

direção, chefia e 

assessoramento 

(art. 62 e 62-A) 

– lei específica estabelecerá a remuneração. 

Gratificação 

natalina 

(Art. 63 a 66) 

– corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração mensal do servidor, por 

mês de exercício no respectivo ano – será paga até o dia 20.12. 

                                                           
1 Os artigos que regulamentam o auxilio-moradia sofrem constante alterações legislativas, a última foi pela Lei nº 12.998/2014. É 

preciso ficar atento às mudanças. 
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Adicional de 

atividades 

insalubres, 

perigosas ou 

penosas 

(Art. 68 a 72) 

- servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida 

(definido em lei específica). 

- O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade 

deverá optar por um deles. 

Adicional de 

serviço 

extraordinário 

(Art. 73 e 74) 

– remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal, respeitado o 

limite máximo de 2 horas por jornada. 

Adicional 

noturno 

(Art. 75) 

– prestado em horário compreendido entre 22h e 5h do dia seguinte, terá o 

valor--hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52’30”. 

Adicional de 

ferias 

(Art. 76) 

– corresponde a 1/3 da remuneração do período das férias. 

Gratificação 

por encargo de 

curso ou 

concurso 

(Art. 76-A) 

 

– devida ao servidor que, em caráter eventual: 

a) atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de 

treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal; 

b) participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, análise 

curricular, correção de provas discursivas, elaboração de questões de provas 

ou julgamento de recursos intentados por candidatos; 

c) participar da logística de preparação e de realização de concurso público 

envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e 

avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre 

as suas atribuições permanentes; 

d) participar ou supervisionar a aplicação de provas de exame vestibular ou de 

concurso público. 

– os critérios de concessão e os limites da gratificação por regulamento, 

observados os parâmetros legais; 

– não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e 

não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras 

vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e 

das pensões. 
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– Podem ser instituídos outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho. 

 

5.3. FÉRIAS (art. 77 a 80) 

– 30 dias – podendo ser acumuladas até no máximo 2 períodos, salvo casos previstos em lei 

específica; 

– raio X ou substâncias radioativas – 20 dias por semestre, vedada acumulação; 

– primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício; 

– pagamento será efetuado 2 dias antes do início do período; 

– parcelamento – até 3 etapas, desde que assim requerido pelo servidor, e no interesse da 

administração pública; 

– indenização – na exoneração de cargo efetivo, ou em comissão, há indenização relativa ao 

período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de 

efetivo exercício; 

– interrupção – por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço 

militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou 

entidade.  

 

5.4. LICENÇAS 

– a licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie será 

considerada como prorrogação.  

Por motivo de 

Doença em pessoa 

da família 

(art. 83) 

– doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou 

madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas; 

– exige comprovação por junta médica, quando a assistência for 

indispensável e não puder ser prestada simultaneamente; 

– prazo – 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, 

ou de 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração; 

– não será concedida nova licença em período inferior a 12 (doze) meses, 

contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida; 

 

Por motivo de 

Afastamento do 

cônjuge ou 

companheiro 

(art. 84) 

– para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro 

ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 

eletivo dos Poderes Executivo e Poder Legislativo, podendo haver 

exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal, 

desde que para o exercício de atividade compatível. 
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Serviço militar 

(art. 85) 

– será concedida por lei específica mas, concluído o serviço militar, o 

servidor terá ainda até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o 

exercício do cargo. 

Atividade política 

(art. 86) 

– sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em 

convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do 

registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral e será afastado, a 

partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça 

Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito (licença com vencimentos 

pelo período de três meses). 

Capacitação 

(art. 87) 

– a cada 5 anos poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 

respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de 

capacitação profissional. 

Interesses 

particulares 

(art. 91) 

– poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que 

não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos 

particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. 

Mandato classista 

(art. 92) 

– sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, 

federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato 

representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou, 

ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade 

cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a 

seus membros, terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, 

no caso de reeleição (§2º com a nova redação dada pela Lei nº 

12.998/2014) 

 

5.5. AFASTAMENTOS 

Servir a outro 

órgão ou 

entidade 

(art. 93) 

– pode ser utilizado para servir em cargo em comissão ou função de confiança 

ou em casos previstos em leis específicas; 

– para órgãos ou entidades dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios, o 

ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o 

ônus para o cedente nos demais casos; 

– se Empresa Pública ou Sociedade de economia mista e o servidor optar pela 

remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo 

acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade 

cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou 
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entidade de origem.  

Mandato eletivo 

(art. 94) 
– quando vedada a acumulação - art. 38, CF e art. 94, RJU 

Participação em 

programa de 

pós- 

-graduação 

stricto sensu no 

país 

(art. 96-A) 

- será concedida desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente 

com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário; 

- mantém a remuneração; 

- os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado 

somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no 

respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 

(quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que 

não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, para 

gozo de licença capacitação ou para participação em outro programa de pós--

graduação nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento; 

- os afastamentos para realização de pós-doutorado somente serão 

concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão 

ou entidade há pelo menos 4 (quatro) anos, incluído o período de estágio 

probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos 

particulares ou para outro programa de pós-graduação, nos 4 (quatro) anos 

anteriores à data da solicitação de afastamento; 

- os beneficiados terão que permanecer no exercício de suas funções após o 

seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido, devendo, 

caso contrário, ressarcir o órgão ou entidade dos gastos com seu 

aperfeiçoamento; isso também ocorrerá caso o servidor não obtenha o título 

ou grau que justificou seu afastamento, salvo na hipótese comprovada de 

força maior ou de caso fortuito. 

Estudo ou 

missão no 

Exterior 

(art. 95 e 96) 

- a ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, 

somente decorrido igual período, será permitida nova ausência; 

- não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular 

antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de 

ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. 

- precisa de autorização do Presidente de cada Poder (Executivo, Legislativo 

e Judiciário) 

- o afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o 

Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da 

remuneração. (art. 96) 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

5.6. CONCESSÕES 

Doação de sangue – 1 dia 

Alistamento eleitoral 

– pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou 

recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) 

dias; (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014) 

Casamento, 

Falecimento do 

cônjuge, 

companheiro, pais, 

madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, 

menor sob guarda ou 

tutela e irmãos 

– 8 dias 

 

Horário especial 

(art. 98) 

– utilizado nas seguintes hipóteses: 

a) para estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o 

horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo, 

com compensação de horário, respeitada a duração semanal do 

trabalho; 

b) para portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por 

junta médica oficial, independentemente de compensação de horário; 

c) para servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de 

deficiência física, exigindo-se, porém, nesse caso, compensação de 

horário; 

d) para servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do 

art. 76-A., quais sejam: 

 I – atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou 

de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração 

pública federal; 

 II – participar de banca examinadora ou de comissão de análise de 

currículos, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de 

concurso público, ou supervisionar essas atividades. 

Matrícula em 

instituição de ensino 

congênere 

– para servidor estudante que mudar de sede no interesse da 

administração, em qualquer época, independentemente de vaga, 

estendendo-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados e 
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(art. 99) aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.  

 

5.7. TEMPO DE SERVIÇO (art. 100 a 103) 

– a apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado 

o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias; 

– duas regras – períodos trabalhados que podem ser contados para todos os efeitos (ex.: 

vantagens) e os sofridos no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Outros há que 

só servem para a aposentadoria e disponibilidade (ex.: algumas licenças, iniciativa privada, tiro 

de guerra), regra alterada pela Lei n
o
 12.269/2010; 

– é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de 

um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e 

Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. 

 

5.8. DIREITO DE PETIÇÃO (art. 104 a 115) 

– direito de pedir e obter uma resposta; 

– prescrição (a contar da ciência ou publicação): a) 5 anos – demissão, cassação, ou que afetem 

direitos patrimoniais e créditos de relações de trabalho; b) 120 dias – nos demais casos. 

 

5.9. SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR  

– A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família. 

– Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:  

I – quanto ao servidor: 

Aposentadoria – vide tópico específico. 

Auxílio-

natalidade 

(art. 196) 

– motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento 

do serviço público, inclusive no caso de natimorto; 

– parto múltiplo, o valor será acrescido de 50%, por nascituro. 

Salário-família 

(art. 197 a 201)) 

– devido ao ativo ou inativo, por dependente econômico; 

– dependentes: o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados 

até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) 

anos ou, se inválido, de qualquer idade; 

– a mãe e o pai sem economia própria. 

Licença para – a pedido ou de ofício e depende de perícia médica oficial; 
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tratamento de 

saúde 

(art. 202 a 206-A)2 

– sem prejuízo da remuneração; 

– servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e 

condições definidos em regulamento; 

– poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições 

que ensejaram o afastamento; 

– a licença que exceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias no período de 12 

(doze) meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida 

mediante avaliação por junta médica oficial; 

– a licença para tratamento de saúde inferior a 15 (quinze) dias, dentro de 1 

(um) ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em 

regulamento. 

Licença 

à gestante, 

à adotante e 

licença-

paternidade 

(art. 207 a 210) 

– gestante – 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração e poderá 

ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por 

prescrição médica. Admitida a prorrogação por mais 60 dias (Lei 

n
o
 11.770/08 e Decreto n

o
 6.690/08)

1
. 

– nascimento prematuro – início a partir do parto; 

– para natimorto/aborto – 30 dias; 

– amamentação – a servidora lactante terá direito, durante a jornada de 

trabalho, a 1h de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos; 

– adoção ou guarda judicial: 

a) criança até 1 ano: 90dias (prorrogável por mais 45 dias); 

b)  criança com mais de 1 ano: 30 dias (prorrogável por mais 15 dias). 

Atenção: Pela Lei a mãe adotante também te direito a licença e a prorrogação 

mas o prazo era diferenciado, em razão do julgamento do RE 778.889 em 

sede de repercussão geral (Tema n. 782) fixou-se a seguinte tese: 

“Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença 

gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à 

licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da 

criança adotada”. 

 

– licença-paternidade (nascimento ou adoção): 5 dias consecutivos. Admitida 

a prorrogação por mais 15 dias (Lei n
o
 13.257/2016) 

Licença por 

acidente em 

serviço 

– com remuneração integral, se necessitar de tratamento especializado, 

poderá fazê-lo em instituição privada, à conta de recursos públicos; 

– configura o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, 

                                                           
2 Artigo também alterado em 2014 pela Lei nº 12.998. 
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(art. 211 a 214) mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido, 

equiparando-se ainda: 

a) a dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no 

exercício do cargo, 

b) a dano sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 

– a prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável quando 

as circunstâncias o exigirem.  

assistência à saúde 

garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias 

II – quanto ao dependente: 

pensão vitalícia e temporária3 (art. 222 a 225) auxílio-reclusão(art. 229) 

auxílio-funeral (art. 226 a 228) assistência à saúde (art. 230) 

 

 

DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS 
A Lei no 8.112/90 também estabelece os deveres e proibições dos servidores estatutários, definindo 

um extenso rol a ser observado. A inobservância dessas hipóteses gera a possibilidade de 
responsabilização do servidor com a aplicação de sanção disciplinar, observada a previsão legal e o devido 
processo administrativo.  

 

DEVERES E RESPONSABILIDADES 

Deveres (art. 116) 

– exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

– ser leal às instituições a que servir; 

– observar as normas legais e regulamentares; 

– cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

– atender com presteza: ao público em geral, à expedição de certidões 

requeridas e às requisições para a defesa da Fazenda Pública; 

– levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao 

conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de 

envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente 

para apuração (Redação dada pela Lei n
o
 12.527, de 18.11.2011); 

– zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 

– guardar sigilo sobre assunto da repartição; 

                                                           
3 As regras sobre pensão sofreram alteração pela Lei 13.135/2015. 
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– manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

– ser assíduo e pontual ao serviço; 

– tratar com urbanidade as pessoas; 

– representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Proibições (art. 117) 

– ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do 

chefe imediato; 

– retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 

documento ou objeto da repartição; 

– recusar fé a documentos públicos; 

– opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou 

execução de serviço; 

– promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

– cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, 

o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu 

subordinado; 

– coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação 

profissional ou sindical, ou a partido político; 

– manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 

cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 

– valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 

detrimento da dignidade da função pública; 

– participar de gerência ou administração de sociedade privada, 

personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na 

qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Essa regra não se aplica 

aos seguintes casos: 

a) participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou 

entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação 

no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar 

serviços a seus membros; 

b) gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do 

art. 91 da Lei n
o
 8.112, observada a legislação sobre conflito de 

interesses. 

Proibições (art. 117) 

– atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, 

salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de 

parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; 

– receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, 
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em razão de suas atribuições; 

– aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 

– praticar usura sob qualquer de suas formas; 

– proceder de forma desidiosa; 

– utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 

atividades particulares; 

– cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, 

exceto em situações de emergência e transitórias; 

– exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do 

cargo ou função e com o horário de trabalho; 

– recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 

Responsabilidades 

– responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de 

suas atribuições; 

– independência das instâncias: as sanções civis, penais e administrativas 

poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Porém, a 

responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 

absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria; 

– nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou 

administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando 

houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente 

para apuração de informação concernente à prática de crimes ou 

improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do 

exercício de cargo, emprego ou função pública (dispositivo inserido pela 

Lei n
o
 12.527/11). 

– responsabilidade civil: decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou 

culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Sendo aos 

terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação 

regressiva. Essa responsabilidade de reparar o dano estende-se aos 

sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança 

recebida; 

– responsabilidade penal: abrange os crimes e contravenções imputadas 

ao servidor, nessa qualidade; 

– responsabilidade civil-administrativa: resulta de ato omissivo ou 

comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. 

Penalidades 

 

– estão previstas no art. 127, da Lei n
o
 8.112/90: 

a) advertência – em regra deve ser escrita apesar dessa regra não ser 
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absoluta. Registro é cancelado em 3 anos; 

b) suspensão – aplicável na reincidência da advertência e infrações não 

punidas com demissão, prazo máximo 90 dias. Pode ser convertida em 

multa, quando conveniente para a Administração, hipótese em que o 

servidor permanece no serviço e fica com desconto de 50% por dia de 

vencimento. Registro é cancelado em 5 anos; 

c) demissão – é a pena mais grave aplicável ao servidor (vide tópico 

desinvestidura); 

d) cassação de aposentadoria e disponibilidade – aplicáveis para as 

infrações puníveis com demissão; 

e) destituição de cargo em comissão e função comissionada – aplicável nas 

infrações puníveis com suspensão e demissão; 

– consideram-se a gravidade e a natureza da infração cometida + danos + 

agravantes e atenuantes; 

– prescrição (a contar do conhecimento): a) 5 anos para demissão, 

destituição e cassação; b) 2 anos para suspensão; e c) 180 dias em caso 

de advertência. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE 

CASSAÇÃO DE PREFEITA MUNICIPAL.  DECRETO-LEI N. 201/67. PRAZO 

DECADENCIAL. NOVENTA DIAS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. TERMO 

INICIAL.POSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO NONAGESIMAL. 

ILEGALIDADE DA PERDA DO MANDATO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO.1. Revestindo-se a cassação de mandato 

eleitoral da característica de ato precipuamente político, o controle pelo Judiciário 

fica restrito à perquisição de inconstitucionalidade, ilegalidade e inobservâncias 

regimentais.2. O processo de cassação de Prefeito Municipal deve transcorrer em 

até 90 (noventa) dias, contados da data da notificação do acusado, nos termos do 

art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/67. Esse prazo, por ser decadencial, não pode 
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ser suspenso ou prorrogado.Precedente: REsp 893.931/SP, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 4/10/2007.3. Entender de modo contrário seria o 

mesmo que dar à norma protetora de direitos dos agentes políticos municipais 

sujeitos a processo de cassação uma interpretação prejudicial àquelas pessoas, o 

que seria absurdo.4. É ilegal a perda do mandato da Prefeita do Município de 

Carmo do Rio Claro/MG, porquanto extrapolado o lapso nonagesimal previsto no 

art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/67 para a conclusão do processo de 

cassação.5. Isto porque a contagem do referido prazo teve início na data da 

apresentação espontânea da ora recorrente (10/9/2012), por meio de advogado, 

e não na data de sua notificação, feita em 8/4/2013. O termo final, por sua vez, 

ocorreu em 15/6/2013, com a publicação do ato de perda do mandato.6. Recurso 

em mandado de segurança a que se dá provimento para declarar a ilegalidade do 

Decreto-Legislativo n. 6, de 15/6/2013 e, por conseguinte, determinar o retorno 

da impetrante ao cargo de Prefeita do Município de Carmo do Rio Claro.(RMS 

45.955/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/04/2015, DJe 15/04/2015) 

 

Ementa: DÉCIMO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SELETIVO INTERNO E OBSERVÂNCIA AOS TERMOS 

DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADI 837/DF. VALIDADE DO CERTAME. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pedido de desconstituição de ato 

administrativo que deferiu, mediante concurso interno, o enquadramento de 

empregados da Caixa Econômica Federal no cargo de advogado. II - Constituição 

de 1988, art. 37, II. Exigência de concurso público como forma de acesso a 

cargos públicos. Processo seletivo interno realizado pela Caixa Econômica Federal 

em maio de 1992, época em que o entendimento a respeito do tema não era 

pacífico. Somente em 17/2/1993 o Supremo Tribunal Federal, acolhendo pedido 

de concessão de liminar na ADI 837/DF, Rel. Min. Moreira Alves, suspendeu, com 

efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III.; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º; 

art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, com julgamento definitivo em 

27/8/1998 (DJ de 25/6/1999). III – Subsistência do procedimento seletivo interno 
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e dos atos administrativos então praticados, que culminaram com o 

enquadramento dos empregados da Caixa Econômica Federal então aprovados no 

certame, haja vista que, nos termos da Súmula 15 desta Corte, dentro do prazo 

de validade do concurso o candidato aprovado tem direito à nomeação, como de 

fato ocorreu. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 

(RE 600955 AgR-décimo segundo, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 13-08-

2014) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

FCC – 2016 - TRT - 14ª Região (RO e AC)Prova: Analista Jurídico 

Marlene é servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região e 

pretende doar sangue. Gilberto, também servidor público do Tribunal Regional do 

Trabalho da 14a Região, irá se casar nos próximos dias. Nos termos da Lei nº 

8.112/1990, poderão os citados servidores ausentar-se do serviço, sem qualquer 

prejuízo, respectivamente, por  

a) 1 dia e 10 dias consecutivos.  

b) 2 dias e 10 dias consecutivos.  

c) 1 dia e 9 dias consecutivos.  

d) 2 dias e 7 dias consecutivos.  

e) 1 dia e 8 dias consecutivos. 

LETRA E 

 

FCC - TRT - 18ª Região (GO) - Juiz do trabalho 

A Lei Federal nº 8.112/1990 prevê, dentre as hipóteses de licenciamento do 

servidor, a concessão de licença para atividade política (art. 86); e licença para 

tratar de interesses particulares (art. 91). Sobre tais atos administrativos, é correto 

afirmar que 

a)  o primeiro é ato discricionário e revogável; o segundo é ato vinculado e 

irrevogável. 
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b) o primeiro é ato vinculado e irrevogável; o segundo é ato discricionário e 

revogável. 

c) ambos são atos discricionários e revogáveis. 

d) ambos são atos vinculados e irrevogáveis. 

e) o primeiro é ato vinculado e revogável; o segundo é ato discricionário e 

irrevogável. 

LETRA B 

 

 

FCC - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário  

Servidor Público federal, ocupante de cargo junto ao Ministério da Fazenda, foi 

deslocado, no âmbito do mesmo quadro, com mudança de sede, no interesse da 

Administração. O ato administrativo descrito, nos termos da Lei n° 8.112/1990, 

denomina-se 

a)redistribuição, que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor que 

se dá de ofício, no interesse da Administração, com ou sem mudança de sede, 

independentemente de motivação. 

b) remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o 

deslocamento do servidor se dá no interesse da administração, e a pedido, hipótese 

em que o deslocamento do servidor se dá a critério da Administração, podendo, no 

entanto, ocorrer independentemente do interesse da Administração, nas situações 

expressamente autorizadas pela Lei. 

c) transferência, que é a modalidade de deslocamento do servidor que se dá de 

ofício, com ou sem mudança de sede, sempre no interesse da Administração. 

d) remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o 

deslocamento do servidor se dá no interesse da Administração, e a pedido, hipótese 

em que o deslocamento do servidor se dá, exclusivamente, a critério da 

Administração. 
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e) recondução, que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor que se 

dá de ofício, no interesse da administração, com ou sem mudança de sede, 

hipótese em que a motivação do ato é dispensada; denominando-se redistribuição, 

o deslocamento a pedido do servidor. 

LETRA B 

 

FMP-RS - PGE-AC - Procurador do Estado 

O policial federal X pediu remoção para acompanhar sua cônjuge, professora 

estadual, removida a pedido para o Município de Sena Madureira, onde nasceram e 

tem uma casa na Av. Avelino Chaves. Com base nas regras gerais sobre os 

servidores públicos, é INCORRETO afirmar que a remoção de X: 

a) está condicionada à autorização da autoridade competente. 

b) não pode ser vedada por juízo sobre a relevância do cargo ou questão de 

gênero. 

c) não pode ser obstada pela autoridade competente, pois a remoção prévia de 

cônjuge é determinante. 

d) é ato administrativo sujeito a motivo e motivação, passível de revisão judicial. 

LETRA C 

 

FCC - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Juiz do trabalho 

No tocante aos vencimentos e demais parcelas pecuniárias percebidas pelo 

servidor, dispõe a Lei Federal nº 8.112/90: 

I - O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente 

e de parcelas indenizatórias, é irredutível.  

II -  A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor 

que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede; se o cônjuge ou 
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companheiro também for servidor e vier a ter exercício na mesma sede, será a 

ajuda de custo acrescida de 1/3 (um terço). 

AMBAS ESTÃO ERRADAS 

 

 

FCC - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária 

O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor 

fixado em lei. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor vantagens. Os 

servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT/BA receberam as 

seguintes vantagens: gratificações, ajuda de custo, diárias e adicionais. Dessas 

vantagens, incorporam-se aos vencimentos, nos casos e condições indicados em 

lei,  

a) gratificações e diárias. 

b) ajuda de custo e diárias. 

c) gratificações e adicionais. 

d) adicionais e ajuda de custo. 

e) gratificações, diárias e adicionais. 

LETRA C 

 

CESPE - TRT - 5ª Região (BA)- Juiz do trabalho 

Assinale a opção correta em relação à ajuda de custo no âmbito da Lei n.º 

8.112/1990 

a)É vedada a concessão de ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da 

União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. 

b) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, 

injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de quinze dias. 
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c) A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor 

que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de 

domicílio em caráter eventual. 

d) É vedado o duplo pagamento de indenização a título de ajuda de custo, a 

qualquer tempo, no caso de o servidor passar a ter exercício na mesma sede de 

seu cônjuge ou companheiro, também servidor, anteriormente agraciado com o 

benefício. 

e) Cabe ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em 

virtude de mandato eletivo. 

LETRA D 
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