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 LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990  
 
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e 
Fundações Publicas Federais 
 

Título I 
Capítulo Único 

Das Disposições Preliminares  

 
Art. 1º  
Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, 
inclusive as em regime especial, e das fundações pú blicas federais.  
 
Comentários  
Esta lei se aplica aos ocupantes de cargo efetivo e no que couber aos ocupantes de cargos em 
comissão, mas não alcança os ocupantes de cargos políticos, eletivos e vitalícios. 
 
Assim, antes da EC 19/98, os entes da nossa Federação deveriam estabelecer um regime jurídico 
unificado para seus servidores (Administração Pública Direta, autárquica ou fundacional). O nosso 
Texto Constitucional preocupou-se, apenas, em unificar o tratamento dado aos seus funcionários, 
evitando-se um conflito resultante de tratamentos diferenciados para os servidores de uma mesma 
Administração. 
Por isso, para se adequar aos mandamentos da Constituição Federal, respeitando a redação antiga 
do art. 39, a União estabeleceu, através da Lei 8.112/90, o regime jurídico estatutário, para o 
servidor público federal, da Administração Direta, autárquica e fundacional. 
 
Após a EC 19/98, passou-se a possibilitar que as Administrações Direta, autárquica e fundacional 
da União prevejam a contratação e o vínculo com os seus servidores por regimes diferentes. 
Acabou a obrigatoriedade do regime jurídico único. 
 
Hoje, após decisão liminar do STF,  (Vide ADIN nº 2.135-4),  admite-se apenas na Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional federal a contratação sobre o regime estatutário. Por fim, é 
importante ressaltar que os empregados públicos das sociedades de economia mista e das 
empresas públicas serão obrigatoriamente regidos pelo regime celetista. 
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Art. 2º 
Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa lega lmente investida em cargo público. 
 
Art. 3º 
Cargo público é o conjunto de atribuições e respons abilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servido r.  
Parágrafo único.  Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, 
com denominação própria e vencimento pago pelos cof res públicos, para provimento em 
caráter efetivo ou em comissão.  
 
Comentários: 
 
“Cargos Públicos são criados por lei para que Agentes Públicos (pessoas físicas) exerçam Funções 
Públicas.”  
No âmbito Federal o ato de investidura se dá com a posse. 
Empregos Públicos são ocupados por Agentes públicos que exercem funções públicas. 
  
Art. 4º  
É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo  os casos previstos em lei.  
 
 
 
 

Título II 
Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição   

Capítulo I 
Do Provimento  

Seção I 
Disposições Gerais  

 
Art. 5º  
São requisitos básicos para investidura em cargo pú blico:   
        I - a nacionalidade brasileira;   
        II - o gozo dos direitos políticos;   
        III - a quitação com as obrigações militare s 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 justific ar 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 atr ibuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras; para tais pessoa s serão reservadas até 20% (vinte por  
cento) das vagas oferecidas no concurso.   
        § 3º As universidades e instituições de pes quisa científica e tecnológica federais 
poderão prover seus cargos com professores, técnico s e cientistas estrangeiros, de acordo 
com as normas e os procedimentos desta Lei.  (Incluído pela Lei nº 9.515, de 20.11.97) 
 
Comentários: 
  
O artigo 37, I, da Constituição Federal dispõe sobre a ocupação dos cargos públicos pelos 
brasileiros, bem como pelos estrangeiros na forma da lei e o artigo 207 §§1º e 2º faculta as 
universidades públicas a fazerem essas contratações.  
 
A nomeação para cargo efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. 
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A nomeação para cargo em comissão independe de aprovação prévia em concurso público, visto 
ser um cargo de livre nomeação e exoneração (AD NUTUM), sendo que se o ocupante deste cargo 
não tiver cargo efetivo ficará vinculado ao R.G.P.S., conforme artigo 40 § 13 da C.R.F.B./88 
 
Art. 6º 
O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada 
Poder.  
 
Comentários: 
Provimento é o ato que efetua o preenchimento do cargo público. 
Há diversas formas de provimento, vide art. 8º, da Lei nº 8.112/90. 
 
Art. 7º 
A investidura em cargo público ocorrerá com a posse .  
 
Comentários:  
Caso o servidor não tome posse no prazo legal, ocorrerá a exoneração. Entretanto, o servidor no 
ato da posse deverá declarar seus bens, recusando-se em prestar as informações ou as prestá-
las falsas, o servidor será demitido com a nota a bem do serviço público. 
Posse – solenidade que marca o início dos direitos, deveres, restrições, incompatibilidades e 
impedimentos do servidor. A posse é a condição jurídica para o exercício, vide art. 15, da Lei 
8.112/90. 
 
 
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. 
 
Comentários:  
 
FORMAS DE PROVIMENTO 
É ato administrativo por meio do qual é preenchido cargo público, com a designação de seu titular. 
De acordo com o Texto Constitucional, os cargos públicos podem ser de provimento em comissão 
ou efetivo. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de 
cada Poder.   
 
TIPOS 
Segundo o STF, as formas de provimento são classificadas como: Originária e Derivada. 
a) Provimento Originário – ocorre quando não há vínculo anterior com a Administração. 
b) Provimento Derivado – ocorre quando já havia um vínculo anterior com a Administração. 
O STF já afirmou que a única forma de provimento originário compatível com a Constituição Federal 
é a NOMEAÇÃO. 
  
O STF considerou inconstitucionais as seguintes formas de provimento: transferência e ascensão 
(ou acesso). 
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Seção II 
Da Nomeação   

 
Art. 9º 
A nomeação far-se-á:   
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo i solado de provimento efetivo ou de carreira;   
II - em comissão, inclusive na condição de interino , para cargos de confiança vagos.  
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Parágrafo único.  O servidor ocupante  de  cargo  e m  comissão ou  de  natureza  especial 
poderá ser nomeado para ter exercício, interinament e, em outro cargo de confiança, sem 
prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, h ipótese em que deverá optar pela 
remuneração de um deles durante o período da interi nidade.  (Redação dada pela Lei nº 9.527, 
de 10.12.97) 
 
Art. 10.   
A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de 
prévia habilitação em concurso público de provas ou  de provas e títulos, obedecidos a 
ordem de classificação e o prazo de sua validade.   
Parágrafo único.  Os demais requisitos para o ingre sso e o desenvolvimento do servidor na 
carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pe la lei que fixar as diretrizes do sistema 
de carreira na Administração Pública Federal e seus  regulamentos.  (Redação dada pela Lei 
nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Comentários: 
  
NOMEAÇÃO - Única forma de provimento originário, segundo o STF. 
 
Pode ocorrer em caráter efetivo ou em comissão. 
 
Segundo a CF/88, art. 37, II, a nomeação para cargo efetivo depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do 
cargo. 
 
Segundo a CF/88, art. 37, II, a nomeação para cargo em comissão independe de aprovação prévia 
em concurso público, visto ser um cargo de livre nomeação e exoneração. 
O nomeado tem o prazo de 30 dias, improrrogáveis, para tomar posse. 
 
Se não tomar posse, o ato de provimento será tornado sem efeito.  
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STF – “o provimento de cargo público, é um procedimento que só com o ato final de nomeação ou 
equivalente gera direito à posse; antes ainda que findo o processo seletivo – o provimento e a 
investidura são objeto de mera expectativa de direito.”. 
  
PROMOÇÃO 
Só ocorre nos cargos escalonados em níveis, ou seja, nos cargos de carreira. Não ocorrem em 
cargos isolados. 
 
É a passagem de nível do servidor, dentro da mesma carreira. A EC 19/98 trouxe como requisito 
prévio à promoção, a participação em cursos de formação e aperfeiçoamento em escolas de 
governo (art. 39, § 2º). 
 
 

 
 
 
 

Seção III 
Do Concurso Público    

 
Art. 11  
O concurso será de provas ou de provas e títulos, p odendo ser realizado em duas etapas, 
conforme dispuserem a lei e o regulamento do respec tivo 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. (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)    (Regulamento) 
 
Comentários: 
O Concurso Público na esfera federal se divide em até duas etapas, sendo a primeira de provas 
ou provas e títulos e a segunda em curso de formação profissional, de acordo com a natureza dos 
cargos. 
 
Art. 12.   
O concurso público terá validade de até 2 (dois) an os, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período.  
§ 1º O prazo de validade do concurso e as condições  de sua realização serão fixados em 
edital, que será publicado no Diário Oficial da Uni ão e em jornal diário de grande circulação.   
§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver ca ndidato aprovado em concurso 
anterior com prazo de validade não expirado.   
 
Comentários:  
Vide artigo 37, incisos I e II, da CF/88. A não atenção ao estabelecido nos dispositivos citados 
anteriormente implica em nulidade do ato, bem como a punição da autoridade responsável, vide 
art. 37, § 2º, da CF/88. 
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A prorrogação é uma faculdade da administração pública, ou seja, trata-se de discricionariedade 
administrativa. 
 
De acordo com o STF, ao concursando é dada uma EXPECTATIVA DE DIREITO, mas conforme 
previsão na SÚMULA 15 passa a ter um direito subjetivo quando: “Dentro do prazo de validade do 
concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem 
observância da classificação.”. 
 
E ainda, dispõe que não se pode abrir um novo concurso enquanto o anterior estiver vigente, 
dispondo de forma restritiva em relação ao texto constitucional no Art. 37, IV. 
 
 
 

 
 
 

Seção IV - Da Posse e do Exercício 

 
Art. 13.   
A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo term o, no qual deverão constar as 
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que 
não poderão ser alterados unilateralmente, por qual quer das partes, ressalvados os atos de 
ofício previstos em lei.   
§ 1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias conta dos da publicação do ato de 
provimento.  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 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. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração espe cífica.   
§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de car go por nomeação.  (Redação dada pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará declar ação 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. 
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Comentários: 
 
A investidura em cargo público ocorre com a posse (art. 7º). Só há posse nos casos de provimento 
por nomeação (provimento originário/inicial). Com a posse, o nomeado passa a ser servidor com 
prerrogativas, direitos e deveres inerentes ao cargo. 
 
O prazo para o nomeado tomar posse é de 30 dias, improrrogáveis, da data da nomeação. Caso 
o nomeado não tome posse, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Como ainda não há 
vínculo entre o nomeado e a Administração Pública, não há que se falar em exoneração e, muito 
menos, em demissão. 
 
Caso o servidor esteja em uma dessas causas de impedimento elencadas abaixo este prazo 
continua improrrogável, mas o prazo começa a correr do término do impedimento. 
 

 

 
Art. 14.   
A posse em cargo público dependerá de prévia inspeç ão médica oficial.   
Parágrafo único.  Só poderá ser empossado aquele qu e 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.  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  
§ 1º É de quinze dias o prazo para o servidor empos sado em cargo público entrar em 
exercício, contados da data da posse.   
§ 2º O servidor será exonerado do cargo ou será tor nado sem efeito o ato de sua designação 
para função de conf iança , se não entrar em exercí cio nos prazos previstos neste artigo, 
observado o disposto no art. 18. 
§ 3º À autoridade competente do órgão ou entidade p ara onde for nomeado ou designado o 
servidor compete dar-lhe exercício.  
§ 4º O início do exercício de função de confiança c oincidirá com a data de publicação do ato 
de designação, salvo quando o servidor estiver em l icença ou afastado por qualquer outro 
motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro d ia útil após o término do impedimento, 
que não poderá exceder a trinta dias da publicação.   
 
 

Art. 81:  
I – licença por motivo de doença em pessoa da família 
III – licença para o serviço militar 
V – para capacitação 

Art. 102:  
I - férias;   
IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o 
regulamento;   
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;   
VIII - licença: 
a) à gestante, à adotante e à paternidade;   
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo 
de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo; 
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;   
e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; 
f) por convocação para o serviço militar;  
IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18; 
X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação 
desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica; 
 



 PROFESSOR ALEXANDRE PRADO                                                           
 

Comentários: 
 
O exercício do cargo decorre da posse. O funcionário passa a desempenhar legalmente suas 
funções, adquire direitos e recebe à contraprestação pecuniária (dinheiro). Segundo o art. 15, da 
Lei 8.112/90, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de 
confiança. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 15 dias, improrrogáveis, sob pena de 
ser exonerado do cargo ou de tornar -se sem efeito sua designação para função de confiança. 
 
O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de 
designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, 
hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá 
exceder a trinta dias da publicação. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). 
 
Para dar exercício ao servidor, é competente a autoridade do órgão ou entidade para onde for 
nomeado ou designado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Art. 16.    
O início, a suspensão, a interrupção e o reinício d o exercício serão registrados no 
assentamento individual do servidor.   
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor  apresentará ao órgão competente os 
elementos necessários ao seu assentamento individua l.  
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Art. 17.   
A promoção não interrompe o tempo de exercício, que  é contado no novo posicionamento 
na carreira a partir da data de publicação do ato q ue promover o servidor.  (Redação dada 
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Comentários: 
 
Promoção – Forma de provimento e vacância em que o servidor passa do último padrão de uma 
classe ou categoria para o primeiro padrão da classe ou categoria imediatamente superior da sua 
carreira funcional. É o enriquecimento vertical do cargo. Exemplo:  
 
 

 
 
 
 
Art. 18.    
O servidor que deva ter exercício em outro municípi o em razão de ter sido removido, 
redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exer cício provisório terá, no mínimo, dez e, 
no máximo, trinta dias de prazo, contados da public ação do ato, para a retomada do efetivo 
desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse  prazo o tempo necessário para o 
deslocamento para a nova sede.   (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 1o Na hipótese de o servidor encontrar-se em lice nça ou afastado legalmente, o prazo a 
que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. 
§ 2o É facultado ao servidor declinar dos prazos es tabelecidos no caput.  (Incluído pela Lei 
nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Art. 19.    
Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes 
aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima  do trabalho semanal de quarenta 
horas e observados os limites mínimo e máximo de se is horas e oito horas diárias, 
respectivamente.  (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91) 
§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou função de c onfiança submete-se a regime de 
integral dedicação ao serviço, observado o disposto  no art. 120, podendo ser convocado 
sempre que houver interesse da Administração.   
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a duraçã o de trabalho estabelecida em leis 
especiais. 
 
Comentários: 
 
O artigo 19 não se aplica a duração de trabalho em leis especiais. Exemplo: Médicos e enfermeiros 
que costumam trabalhar no regime de plantões. 
 
Jornada máxima de trabalho = 40 horas semanais 
 
Jornada de trabalho diária = no mínimo 06 horas e no máximo 08 horas. 
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Quadro Sinóptico 

 
ATÉ DUAS ETAPAS 

 
 

Obs1: Caso o candidato nomeado não tome posse no prazo de 30 dias, o ato de nomeação 
será tornado sem efeito. 

Obs2: Uma vez empossado, se o servidor não entrar em exercício no prazo de 15 dias, será exonerado. 

Obs3: De acordo com os últimos concursos e com a corrente majoritária: Estabilidade – 3 anos 

e Estágio Probatório – 36 meses. 
              

Art. 20.  Ao entrar em exercício, o servidor nomead o para cargo de provimento efetivo 
ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual 
a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliaçã o para o desempenho do cargo, 
observados os seguinte fatores: (Vide EMC nº 19) 

        I - assiduidade;  

        II - disciplina;  

        III - capacidade de iniciativa;  

        IV - produtividade;  

        V- responsabilidade.  
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§ 1o  4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à 
homologação da autoridade competente a avaliação do  desempenho do servidor, 
realizada por comissão constituída para essa finali dade, de acordo com o que dispuser a 
lei ou o regulamento da respectiva carreira ou carg o, sem prejuízo da continuidade de 
apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V d o caput deste artigo. (Redação dada 
pela Lei nº 11.784, de 2008 ) 

§ 2o  O servidor não aprovado no estágio probatório  será exonerado ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observa do o disposto no parágrafo único 
do art. 29.  

§ 3o  O servidor em estágio probatório poderá exerc er quaisquer cargos de provimento em 
comissão ou funções de direção, chefia ou assessora mento no órgão ou entidade de 
lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de 
Natureza Especial, cargos de provimento em comissão  do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4 , ou equivalentes.  
§ 4o  Ao servidor em estágio probatório somente pod erão ser concedidas as licenças e os 
afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV , 94, 95 e 96, bem assim afastamento para 
participar de curso de formação decorrente de aprov ação em concurso para outro cargo na 
Administração Pública Federal.  
§ 5o  O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos 
nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipót ese de participação em curso de formação, 
e será retomado a partir do término do impedimento.  (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 

Comentários  

ESTÁGIO PROBATÓRIO    ≠  ESTABILIDADE     ≠    EFETIVIDADE   

Estágio Probatório:  é a avaliação pela qual o servidor passa para saber se está apto ao exercício 

do cargo,tendo como fatores de avaliação a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade.   

Estabilidade:  é a condição que o servidor público adquire, após o estágio probatório, de 

permanência no serviço público de somente perdendo o cargo em 3 hipóteses, são elas: sentença 

judicial transitada em julgado; processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa e 

procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada 

a ampla defesa. 

“Art. 41.  São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)” 

Efetividade:  o servidor adquire através da aprovação em concurso público para cargo efetivo. 
Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor será 
submetida à homologação da autoridade competente. 
 
Servidor não aprovado  em estágio probatório: 
 

a) ESTÁVEL                RECONDUÇÃO 

b) NÃO ESTÁVEL               EXONERADO (não há que se falar em demi ssão, pois exoneração 
não é punição)  
 
É nula a dispensa de servidor em estágio probatório sem o devido processo administrativo com 
garantia de contraditório e ampla defesa . 
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Em caso de extinção do cargo durante o estágio probatório, o servidor será exonerado de ofício 
porque ainda não goza de estabilidade. Vide Súmula 22 do STF. 
 
Licenças e Afastamentos concedidos durante o estági o probatório: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licenças e Afastamentos que suspendem o estágio pro batório: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  81.  Conceder-se-á ao servidor licença: 

 I - por motivo de doença em pessoa da família; 

 II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

III - para o serviço militar; 

IV - para atividade política; 

 

Art.  94 - Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo 

Art. 95. - Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior 

Art. 96.  - O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração. (Vide Decreto nº 
3.456, de 2000) 

- participação em curso de formação 

Art.  83. - Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

Art. 84.   Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou 
companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou 
para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 

§ 1o  A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. 

Art. 86.  - Da Licença para Atividade Política 

Art. 96 .  O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração. (Vide Decreto nº 
3.456, de 2000) 

- participação em curso de formação  
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Seção V  
Da Estabilidade   

 
Art. 21.  O servidor habilitado em concurso público  e empossado em cargo de provimento 
efetivo adquirirá estabilidade no serviço público a o completar 2 (dois) anos de efetivo 
exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº 19) 

     
Art. 22.  O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado ou de processo administrativo disciplinar n o qual lhe seja assegurada ampla 
defesa.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 PROFESSOR ALEXANDRE PRADO                                                           
 

Comentários: 
 
Aqui o servidor adquire a permanência no cargo, protegendo-se da exoneração ad nutum. 
 
Observação - Art. 41, da CRFB/1988. 

Art. 41.  São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

O servidor estável não pode ser exonerado ou demitido sem a adequada apuração, mediante 
processo administrativo ou judicial, da infração cometida. 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Comentários: 

Visa atender ao Princípio da Eficiência. 

4ª Hipótese de perda de cargo para servidor estável : 

Redução de gastos de pessoal – Art. 169, § 4º, da C F/88. 

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o 
eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de 
desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 

Seção VI 
Da Transferência  

Art. 23. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  
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Seção VII  
Da Readaptação   

       
Art. 24.  Readaptação é a investidura do servidor e m cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que t enha sofrido em sua capacidade física 
ou mental verificada em inspeção médica. 
§ 1o  Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.  
§ 2o  A readaptação será efetivada em cargo de atri buições afins, respeitada a habilitação 
exigida, nível de escolaridade e equivalência de ve ncimentos e, na hipótese de inexistência 
de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições  como excedente, até a ocorrência de 
vaga. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

Comentários:  

READAPTAÇÃO 
É forma de provimento derivado que visa adaptar a uma nova função o servidor, estável ou não, 
que sofreu uma limitação, física ou mental, na sua capacidade laborativa, mas que não ficou 
inválido permanentemente. 
 
Deverá ocorrer em cargo equivalente ao anterior, tanto em atribuições, quanto em vencimentos. 
Na hipótese de não haver vaga, o servidor ficará como excedente, até a existência de vaga. 
 
Se o readaptando for julgado incapaz para o serviço público, em razão da gravidade da limitação 
sofrida, será aposentado. 
 

Seção VIII 
Da Reversão 

(Regulamento Dec. nº 3.644, de 30.11.2000)          

 
Art. 25.  Reversão é o retorno à atividade de servi dor aposentado:  (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)  
        I - por invalidez, quando junta médica ofic ial declarar insubsistentes os motivos da 
aposentadoria; ou  
        II - no interesse da administração, desde q ue:  
        a) tenha solicitado a reversão;  
        b) a aposentadoria tenha sido voluntária;  
        c) estável quando na atividade;  
        d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco  anos anteriores à solicitação;  
        e) haja cargo vago.  
§ 1o  A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no carg o resultante de sua transformação.  
§ 2o  O tempo em que o servidor estiver em exercíci o será considerado para concessão da 
aposentadoria.  
§ 3o  No caso do inciso I, encontrando-se provido o  cargo, o servidor exercerá suas 
atribuições como excedente, até a ocorrência de vag a.  
§ 4o  O servidor que retornar à atividade por inter esse da administração perceberá, em 
substituição aos proventos da aposentadoria, a remu neração do cargo que voltar a exercer, 
inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à 
aposentadoria.  
§ 5o  O servidor de que trata o inciso II somente t erá os proventos calculados com base nas 
regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos n o cargo.  
§ 6o  O Poder Executivo regulamentará o disposto ne ste artigo. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
   
Art. 26.  (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4. 9.2001) 

 
Art. 27.  Não poderá reverter o aposentado que já t iver completado 70 (setenta) anos de 
idade.  
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Comentários: 
 
REVERSÃO 
 
É forma de provimento derivado que decorre do retorno à atividade do servidor aposentado por 
invalidez. Cabe ressaltar que após a EC 88/15 alterou a idade para a aposentadoria compulsória 
aos 75 anos de idade e não mais 70 anos de idade. 
 

 

Seção IX  
Da Reintegração  

         
Art. 28.  A reintegração é a reinvestidura do servi dor estável no cargo anteriormente 
ocupado, ou no cargo resultante de sua transformaçã o, quando invalidada a sua demissão 
por decisão administrativa ou judicial, com ressarc imento de todas as vantagens.  

     § 1o  Na hipótese de o cargo ter sido extinto,  o servidor ficará em disponibilidade, observado 
o disposto nos arts. 30 e 31.  

     § 2o  Encontrando-se provido o cargo, o seu ev entual ocupante será reconduzido ao cargo 
de origem, sem direito à indenização ou aproveitado  em outro cargo, ou, ainda, posto em 
disponibilidade.  

 

Comentários:  

 REINTEGRAÇÃO (Prevista na CF, art. 41, §2º.). 
É o retorno ao serviço público do servidor estável, que havia sido injustamente demitido e que 
conseguiu, por via judicial ou administrativa, invalidar sua demissão.  

 
Apesar da CF/88 só falar em via judicial, é certo que também é válida a invalidação de tal ato por 
via administrativa, dado o poder de autotutela da Administração. 

 
Retornará ao cargo de origem com o ressarcimento de todos os direitos e vantagens inerentes ao 
cargo. 

 
Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, até seu adequado 
aproveitamento, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

 
Segundo o Texto Constitucional, caso seja reintegrado o servidor, e o eventual ocupante da vaga, 
for estável, será ele: RECONDUZIDO ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado 
em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

 
Caso o eventual ocupante não seja estável, será ele EXONERADO. 

 
 

REINTEGRAÇÃO   
 

ESTATUTO                                                                                                        CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
SERVIDOR ESTÁVEL                                                                                         SERVIDOR ESTÁVEL 
 
 DEMISSÄO                                                                                                         DEMISSÄO 
 
 DECISÄO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA                                        DECISÄO JUDICIAL 
 
 



 PROFESSOR ALEXANDRE PRADO                                                           
 
 
 
 
 

 
Seção X 

Da Recondução  
       

Art. 29.  Recondução é o retorno do servidor estáve l ao cargo anteriormente ocupado e 
decorrerá de:  

        I - inabilitação em estágio probatório rela tivo a outro cargo;  
        II - reintegração do anterior ocupante. 

Parágrafo único.  Encontrando-se provido o cargo de  origem, o servidor será aproveitado 
em outro, observado o disposto no art. 30.  

 

Comentários  

RECONDUÇÃO 
Segundo o art. 29, da Lei 8.112/90, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, 
podendo decorrer de: 

 
a) inabilitação em estágio probatório, relativo a outro cargo 
b) reintegração do anterior ocupante 

 

Obs1: Cada vez que um servidor for nomeado para out ro cargo, em virtude de concurso 
público, será ele obrigado a fazer um novo estágio probatório, visto que tal estágio serve 
para avaliar a capacidade do servidor para o exercí cio das funções do novo cargo.  
 

Obs2: Nos termos de jurisprudência do STF, é possív el ao servidor estável aprovado para 
outro cargo, dentro do período de estágio probatóri o, optar pelo retorno ao cargo antigo, 
caso deseje.  
  
Obs3: Não é todo Estatuto que traz esta primeira po ssibilidade, pois no texto constitucional 
só é possível em decorrência da Reintegração, ou se ja, a segunda possibilidade. 
 
Obs4: Em sentido contrário, se o servidor não for e stável, deverá ser exonerado. 
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Seção XI 
Da Disponibilidade e do Aproveitamento 

 
Art. 30.  O retorno à atividade de servidor em disp onibilidade far-se-á mediante 
aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado.  
 
Art. 31.  O órgão Central do Sistema de Pessoal Civ il determinará o imediato aproveitamento 
de servidor em disponibilidade em vaga que vier a o correr nos órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal.  
Parágrafo único.  Na hipótese prevista no § 3o do a rt. 37, o servidor posto em 
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabili dade do órgão central do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, até  o seu adequado aproveitamento em 
outro órgão ou entidade. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  
         
Art. 32.  Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor 
não entrar em exercício no prazo legal, salvo doenç a comprovada por junta médica oficial.  
 

Comentários:  
 

APROVEITAMENTO (Previsto na CF, art. 41, §3º.) 

É o retorno, ao serviço público ativo, do servidor estável posto em disponibilidade. É forma de 

provimento derivado. 

 
Ocorre em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior. 
 
Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em 
exercício no prazo legal. 
 
Obs1: Disponibilidade – ocorre quando é extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade pela 
Administração, ou em decorrência da reintegração ou recondução, quando o cargo não puder ser 
provido por não estar vago. A disponibilidade é a possibilidade de, temporariamente, não exercer 
suas funções com garantia de proventos proporcionais ao tempo de serviço. É um direito exclusivo 
de servidores estáveis, bem como uma garantia de inatividade remunerada. Portanto, em caso de 



 PROFESSOR ALEXANDRE PRADO                                                           
 

extinção do cargo durante o estágio probatório, o servidor será exonerado de ofício porque ainda 
não goza de estabilidade. Vide Súmula 22 do STF. 
 
Ob2: Tanto o aproveitamento quanto a reintegração dependem de inspeção de saúde, dando 
direito à aposentadoria por invalidez, se verificada a incapacidade definitiva do funcionário. 

 

 

DISPONIBILIDADE – TEMPO DE SERVIÇO 
REGRAS DE APOSENTADORIA – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  

 

Obs3: Outra observação importante é que a disponibilidade não é forma de punição do servidor. 
Se for empregada como punição caracteriza desvio de finalidade gerando a nulidade do ato, bem 
como a caracterização de improbidade administrativa (Art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92.) 

 
A punição do servidor posto em disponibilidade é a sua cassação.  
Aposentadoria gera vacância e disponibilidade, não. 

 
 
 
 
 

 
 

Capítulo II  
Da Vacância  

 
Art. 33.  A vacância do cargo público decorrerá de:   

        I - exoneração;  
        II - demissão;  
        III - promoção;  
        IV -  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  
        V -  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  
        VI - readaptação;  
        VII - aposentadoria;  
        VIII - posse em outro cargo inacumulável;  
        IX - falecimento.  
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Comentários: 

FORMAS DE VACÂNCIA  
São as formas através das quais o cargo público fica vago, ou seja, é a maneira pela qual o servidor 
desocupa o cargo público, emprego ou função. É o contrário de provimento. 
Obs: É importante ressaltar que são hipóteses simultâneas de vacância e provimento: promoção e 
readaptação. 
 
 
Art. 34.  A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.  
Parágrafo único.  A exoneração de ofício dar-se-á:  
        I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;  
        II - quando, tendo tomado posse, o servidor  não entrar em exercício no prazo 
estabelecido.  
 
Comentários:  

 
Quanto à exoneração de ofício do servidor estável, podemos afirmar que se dará através de: 
 

� inabilitação em estágio probatório; 
� Sentença Judicial transitada em julgado 
� Processo administrativo com ampla defesa 
� Reprovação na avaliação periódica de desempenho – Art. 41, inciso  III, da CF/88 
� Redução de gastos de pessoal – Art. 169, § 4º, da CF/88. 

 
 
Quanto à exoneração de ofício do servidor não estável, podemos afirmar que se dará através de: 

� quando extinto ou declarado desnecessário o cargo do servidor não estável; 
� por excesso de despesa com pessoal no serviço publico, conforme disposto no artigo 169 , §§ 3° 

e 4° da C.R.F.B./88 
� na hipótese de reintegração, quando o cargo em que deva ser reintegrado o servidor encontrar-se 

ocupado por servidor não estável; 
� o servidor não entrar em exercício no prazo legal após a posse; 
� por insuficiência de desempenho, mediante avaliação periódica de desempenho (CF, art. 41, §4º); 
� Sentença Judicial transitada em julgado 
� Processo administrativo com ampla defesa 

        
Art. 35.  A exoneração de cargo em comissão e a dis pensa de função de confiança dar-se-á:  
        I - a juízo da autoridade competente;  
        II - a pedido do próprio servidor.  
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  
 
Comentários: 
 
Nenhuma hipótese de exoneração é aplicada como penalidade, estas estão no artigo 127 da Lei 
nº 8.112/90. 
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Capítulo III 
Da Remoção e da Redistribuição  

Seção I 
Da Remoção   

Seção II 
Da Redistribuição 

 
Art. 36.   
Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou d e ofício, no âmbito do mesmo quadro, 
com ou sem mudança de sede.   
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo , entende-se por modalidades de 
remoção:  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
I - de ofício, no interesse da Administração;  
II - a pedido, a critério da Administração;   
III - a pedido, para outra localidade, independente mente do interesse da Administração:   
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também s ervidor público civil ou militar, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dist rito Federal e dos Municípios, que foi 
deslocado no interesse da Administração;   
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, compan heiro ou dependente que viva às suas 
expensas e conste do seu assentamento funcional, co ndicionada à comprovação por junta 
médica oficial;   
c) em virtude de processo seletivo promovido, na hi pótese em que o número de 
interessados for superior ao número de vagas, de ac ordo com normas preestabelecidas 
pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotad os. 
 
Comentários: 
 
Desde já, é importante ressaltarmos que não é forma de provimento ou de vacância de cargo 
público.   
 
Além disso, remoção não é sinônimo de transferência. Essa questão já foi julgada inconstitucional 
pelo STF e era forma de provimento de cargo público, revogada pela Lei 9527/97. 
 
Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com 
ou sem mudança de sede, ou seja, o servidor permanecerá no mesmo cargo, podendo implicar ou 
não mudança na localidade de exercício do servidor. 
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A remoção de ofício independe da vontade do servidor e será sempre determinada no interesse da 
Administração. Já a remoção a pedido pode ocorrer a critério da Administração ou pode, em certos 
casos, a Administração ser obrigada a concedê-la. 
 
Art. 37.   
Redistribuição é o deslocamento de cargo de provime nto efetivo, ocupado ou vago no 
âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão  ou entidade do mesmo Poder, com 
prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observ ados os seguintes preceitos:  (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
        I - interesse da administração; 
        II - equivalência de vencimentos; 
        III - manutenção da essência das atribuiçõe s do cargo; 
        IV - vinculação entre os graus de responsab ilidade e complexidade das atividades; 
        V - mesmo nível de escolaridade, especialid ade ou habilitação profissional; 
        VI - compatibilidade entre as atribuições d o cargo e as finalidades institucionais do 
órgão ou entidade.   
§ 1º A redistribuição ocorrerá ex officio para ajus tamento de lotação e da força de trabalho 
às necessidades dos serviços, inclusive nos casos d e reorganização, extinção ou criação 
de órgão ou entidade.   
§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se d ará mediante ato conjunto entre o órgão 
central do SIPEC e os órgãos e entidades da Adminis tração Pública Federal envolvidos. 
§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgã o ou entidade, extinto o cargo ou 
declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for 
redistribuído será colocado em disponibilidade, até  seu aproveitamento na forma dos arts. 
30 e 31.   (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 4º O servidor que não for redistribuído ou coloca do em disponibilidade poderá ser mantido 
sob-responsabilidade do órgão central do SIPEC, e t er exercício provisório, em outro órgão 
ou entidade, até seu adequado aproveitamento. 
 
Comentários: 
A REDISTRIBUIÇÃO também não é forma de provimento, nem de vacância. Ocorre deslocamento 
do cargo para outro órgão ou entidade, e não o preenchimento de um cargo preexistente nesse 
órgão ou entidade. Redistribuição é o deslocamento de cargo, ocupado ou vago no âmbito do 
quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder. 
 
É importante ressaltarmos que ela só existe ex-officio (art. 37,  §1º, da Lei nº 8.112/90). É uma 
técnica que permite à Administração adequar seus quadros às reais necessidades de serviço de 
seus órgãos ou entidades. 
 
Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, o servidor estável que tenha seu 
cargo extinto ou declarado desnecessário, não sendo redistribuído, será colocado em 
disponibilidade, com proventos proporcionais, até seu adequado aproveitamento. 
Alternativamente, o servidor que não for distribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser 
mantido sob responsabilidade do SIPEC e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até 
seu adequado aproveitamento. 
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Capítulo IV  
Da Substituição 

 
Art. 38.   
Os servidores investidos em cargo ou função de dire ção ou chefia e os ocupantes de cargo 
de Natureza Especial terão substitutos indicados no  regimento interno ou, no caso de 
omissão, previamente designados pelo dirigente máxi mo do órgão ou entidade.  (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  
§ 1º O substituto  assumirá  automática e  cumulati vamente,  sem  prejuízo  do  cargo  que 
ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou  chefia e os de Natureza Especial, nos 
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares  do titular e na vacância do cargo, 
hipóteses em que deverá optar pela remuneração de u m deles durante o respectivo período.   
§ 2º O substituto fará jus à retribuição pelo exerc ício do cargo ou função de direção ou chefia 
ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afa stamentos ou impedimentos  legais do 
titular, superiores a trinta dias consecutivos, pag a na proporção dos dias de efetiva 
substituição, que excederem o referido. 
 
 
Art. 39.   
O disposto no artigo anterior aplica-se aos titular es de unidades administrativas 
organizadas em nível de assessoria. 
 
Comentários: 
  
A substituição se dá em funções de confiança ou cargos em comissão por ambos serem de 
DIREÇÃO, CHEFIA e ASSESSORAMENTO. 
Esta substituição pode se dar de forma automática, quando prevista em Lei, Regimento, 
Regulamento ou outro ato Normativo; ou através de ato de designação. 
Durante os primeiros 30 dias, o servidor substituto deverá optar pela remuneração do substituído 
ou a sua. 
Após 30 dias, o servidor substituto fará jus a gratificação por retribuição pelo exercício de função 
de direção, chefia e assessoramento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 PROFESSOR ALEXANDRE PRADO                                                           
 

Título III  
Dos Direitos e Vantagens   

Capítulo I   
Do Vencimento e da Remuneração   

 
Art. 40.   
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercíci o de cargo público, com valor fixado em 
lei.   
Parágrafo único.  (Revogado pela Medida Provisória nº 431, de 2008). (Revogado pela Lei nº 
11.784, de 2008) 
 
Comentários: 
 
O menor valor pago ao agente público, independentemente do tipo de vinculação com o Estado, 
é o salário mínimo (art. 39, § 3º, da CF/88).  
 
O salário-mínimo é fixado por lei e nacionalmente unificado, portanto não é possível ter salário-
mínimo regionalizado, conforme disposto no Artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal.   
 
Ademais, com relação ao inciso IV, cabe destacar que nos moldes da Súmula Vinculante nº 6, do 
STF há reconhecimento a exceção ao mínimo remuneratório:  “Não viola a Constituição o 
estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço 
militar inicial”.  
 
Art. 41.   
Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acresc ido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei.  
 
VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO + VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES = 
REMUNERAÇÃO 
 
§ 1º A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na 
forma prevista no art. 62.   
§ 2º O servidor investido em cargo em comissão de ó rgão ou entidade diversa da de sua 
lotação receberá a     remuneração de acordo com o estabelecido no § 1o do art. 93.   
§ 3º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das v antagens de caráter permanente, é 
irredutível.   
§ 4º É assegurada a isonomia de vencimentos para ca rgos de atribuições iguais ou 
assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores do s três Poderes, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à na tureza ou ao local de trabalho. 
§ 5o  Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. (Incluído pela Lei  nº 
11.784, de 2008) 
 
Comentários: 
 
A disposição prevista no § 4º de que os servidores que exercem as mesmas ou semelhantes 
atribuições, desde que com previsão legal, receberão, a título de vencimento, o mesmo valor 
encontra-se prejudicada face ao texto constitucional previsto no Art. 37, XII, que veda a 
equiparação para efeitos remuneratórios. 
 
Vencimento  
É a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Nenhum servidor 
receberá, a título de Remuneração importância inferior ao salário-mínimo. 
 
Remuneração  
É o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas 
em lei. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é 
irredutível, assim como o texto constitucional faz referência no Art. 37, XV. 
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Obs1: O princípio da irredutibilidade de vencimentos não é absoluto, cabendo redução de 
remuneração para acomodação dos valores ao teto constitucional ou sistema de pagamento por 
subsídios (art. 37, inciso XV, da CF/88). 
 
Subsídio 
Foi introduzido no nosso Texto Constitucional pela Emenda Constitucional 19/98. Sua 
característica é ser em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (art. 39, §4º). 
 
O importante é sabermos quais são os agentes públicos que obrigatoriamente receberão através 
dessa espécie remuneratória. São eles: o membro do Poder, o detentor de mandato eletivo, os 
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais (art. 39, §4º) e os servidores policiais 
(art. 144, §9º). 
 
Os servidores organizados em carreira poderão (faculdade) receber através dessa espécie 
remuneratória (art. 39, §8º). 
  
Art. 42.   
Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a tít ulo de remuneração, importância 
superior à soma dos valores percebidos como remuner ação, em espécie, a qualquer título, 
no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso 
Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.   
Parágrafo único.  Excluem-se do teto de remuneração  as vantagens previstas nos incisos II 
a VII do art. 61. 
 
Comentários: 
Podemos verificar que esta lei limita a remuneração dos servidores dos respectivos poderes, ou 
seja, no poder executivo, o limite é a retribuição dos Ministros de Estado, no Poder Legislativo, o 
limite é a retribuição dos membros do Congresso Nacional e no Poder Judiciário, o limite é a 
retribuição dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Na Constituição Federal podemos verificar que vários dispositivos se referem as retribuições dos 
servidores, são eles: Art. 37, XI e §§ 11, 12 e Art. 39 §§ 4º, 5º e 8º. 
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Art. 43. (Revogado pela Lei nº 9.624, de 2.4.98)  (Vide Lei nº 9.624, de 2.4.98) 
 
Art. 44.    
O servidor perderá:   
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;II - a parcela  de  
remuneração diária,  proporcional  aos  atrasos,  a usências justificadas, ressalvadas as 
concessões de que trata o art. 97, e saídas antecip adas, salvo na hipótese de compensação 
de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência,  a ser estabelecida pela chefia imediata.   
Parágrafo único.  As faltas justificadas decorrente s de caso fortuito ou de força maior 
poderão ser compensadas a critério da chefia imedia ta, sendo assim consideradas como 
efetivo exercício. 
 
Comentários: 
Caso Fortuito e Motivo de Força Maior são eventos humanos ou da natureza, imprevisíveis e 
inevitáveis.  
 
Art. 45.   
Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nen hum desconto incidirá sobre a 
remuneração ou provento. Parágrafo único.  Mediante  autorização do servidor, poderá haver 
consignação em folha de pagamento a favor de tercei ros, a critério da administração e com 
reposição de custos, na forma definida em regulamen to. 
 
§ 1º  Mediante autorização do servidor, poderá have r consignação em folha de pagamento 
em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento.   (Redação dada pela Lei n º 13.172, de 2015) 
§ 2o  O total de consignações facultativas de que t rata o § 1o não excederá a 35% (trinta e 
cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (c inco por cento) reservados 
exclusivamente para:  (Redação dada pela Lei nº 13. 172, de 2015) 
I - a amortização de despesas contraídas por meio d e cartão de crédito; ou   (Incluído pela 
Lei nº 13.172, de 2015) 
II - a utilização com a finalidade de saque por mei o do cartão de crédito.  (Incluído pela Lei 
nº 13.172, de 2015) 
 
Comentários: 
Temos como exemplo o desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento por ordem judicial, 
bem como dívidas com a fazenda pública e outras que a lei permitir ou determinar. Houve o 
aumento em 5% do percentual de consignação, entretanto, deve ser feito na forma do parágrafo 
2º do Art. 45. 
 
Art. 46.   
As reposições e indenizações ao erário, atualizadas  até 30 de junho de 1994, serão 
previamente comunicadas ao servidor ativo, aposenta do ou ao pensionista, para 
pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do 
interessado.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
§ 1o O valor de cada parcela não poderá ser inferio r ao correspondente a dez por cento da 
remuneração, provento ou pensão.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001) 
§ 2o Quando o pagamento indevido houver ocorrido no  mês anterior ao do processamento 
da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
§ 3o Na hipótese de valores recebidos em decorrênci a de cumprimento a decisão liminar, a 
tutela antecipada ou a sentença que venha a ser rev ogada ou rescindida, serão eles 
atualizados até a data da reposição.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001) 
 
Comentários: 
Erário – o mesmo que cofres públicos. 
Proventos – remuneração recebida pelo servidor na inatividade. 
Pensão – benefício concedido aos dependentes do servidor, após seu falecimento. 
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Art. 47.   
O servidor em débito com o erário, que for demitido , exonerado ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o pr azo de sessenta dias para quitar o 
débito.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
Parágrafo único.  A não quitação do débito no prazo  previsto implicará sua inscrição em 
dívida ativa.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
 
Comentários: 
 
Quitará o débito integralmente, sem parcelamento, em 60 dias. 
 
Art. 48.   
O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos  resultante de decisão judicial.  
 
Comentários: 
Arresto  – medida cautelar que visa apreensão antecipada e provisória de bens do devedor para 
assegurar o pagamento da dívida. 
Sequestro  – medida cautelar para apreensão de bens especificados relativos a um litígio 
objetivando preservar a entrega do bem. 
Penhora  – afeta bens do executado para serem expropriados e satisfazer o crédito exigido. 
 
 

Capítulo II 
Das Vantagens   

 
Art. 49.   
Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor a s seguintes vantagens:   
        I - indenizações;   
        II - gratificações;   
        III - adicionais.   
§ 1º As indenizações não se incorporam ao venciment o ou provento para qualquer efeito.   
§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se  ao vencimento ou provento, nos casos 
e condições indicados em lei.  
 
 
Comentários: 
 
Vantagens - São quaisquer valores percebidos pelo servidor que não sejam vencimento. Possuem 
caráter permanente ou temporário, sendo certo, que apenas as vantagens de caráter permanente 
integram a remuneração. 
 

INDENIZAÇÕES 
 =  

Não se incorporam ao 
vencimento ou provento 
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Art. 50.   
As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de 
concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniário s ulteriores, sob o mesmo título ou 
idêntico fundamento.  
 

Seção I 
Das Indenizações  

 
Art. 51.   
Constituem indenizações ao servidor:   
        I - ajuda de custo;   
        II - diárias;   
        III – transporte;  
        IV – auxílio-moradia. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)  
 
Art. 52.   
Os valores das indenizações estabelecidas nos incis os I a III do art. 51, assim como as 
condições para a sua concessão, serão estabelecidos  em regulamento.  (Redação dada pela 
Lei nº 11.355, de 2006) 
 

Subseção I 
Da Ajuda de Custo   

Art. 53.   
A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas  de instalação do servidor que, no 
interesse do serviço, passar a ter exercício em nov a sede, com mudança de domicílio em 
caráter permanente, vedado o duplo pagamento de ind enização, a qualquer tempo, no caso 
de o cônjuge ou companheiro que detenha também a co ndição de servidor, vier a ter 
exercício na mesma sede. 
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§ 1º Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua 
família, compreendendo passagem, bagagem e bens pes soais.   
§ 2º À família do servidor que falecer na nova sede  são assegurados ajuda de custo e 
transporte para a localidade de origem, dentro do p razo de 1 (um) ano, contado do óbito. 
§ 3o  Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses d e remoção previstas nos incisos 
II e III do parágrafo único do art. 36.  (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)  
 
Art. 54.   
 A ajuda de custo corresponderá ao valor de um mês de remuneração do servidor na 
origem ou, na hipótese do caput do art. 56, ao valo r de uma remuneração mensal do cargo 
em comissão. (Redação da pela Medida Provisória nº 805, de 2017) 
  
Comentários: 
Dispositivo alterado por medida provisória que tem validade enquanto for vigente, salvo se for 
convertida em lei. Ainda encontra-se em vigor. Entretanto, o que foi alterado no dispositivo é que o 
servidor fazia jus a até 3 meses de Remuneração e atualmente faz jus a 1x a remuneração. 
 
Art. 55.   
Não será concedida ajuda de custo ao servidor que s e afastar do cargo, ou reassumi-lo, em 
virtude de mandato eletivo. 
 
Art. 56.   
Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo  servidor da União, for nomeado para 
cargo em comissão, com mudança de domicílio.   
Parágrafo único.  No afastamento previsto no inciso  I do art. 93, a ajuda de custo será paga 
pelo órgão cessionário, quando cabível. 
 
Art. 57.   
O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de c usto quando, injustificadamente, não se 
apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dia s. 
 
Comentários: 
 
A Ajuda de custo é concedida ao servidor que é deslocado no interesse da administração em 
caráter permanente com mudança de residência, para compensar as despesas com instalação, 
não podendo ultrapassar 03 meses de Remuneração. 
Caso o servidor não retome o exercício no prazo máximo de 30 dias deverá restituir o valor 
integralmente. 
 
 

Subseção II   
Das Diárias  

 
Art. 58.   
O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em ca ráter eventual ou transitório para outro 
ponto do território nacional ou para o exterior, fa rá jus a passagens e diárias destinadas a 
indenizar as parcelas de despesas extraordinária co m pousada, alimentação e locomoção 
urbana, conforme dispuser em regulamento.    (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)       
§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento , sendo devida pela metade quando o 
deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou q uando a União custear , por  meio 
diverso, as despesas extraordinárias coberta s  por  diárias.   (Redação dada pela Lei nº 9.527, 
de 10.12.97) 
§ 2º Nos casos em que o deslocamento da sede consti tuir exigência permanente do cargo, 
o servidor não fará jus a diárias.           
§ 3o Também não fará jus a diárias o servidor que s e deslocar  dentro  da  mesma região 
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes 
e regularmente instituídas, ou em áreas de controle  integrado mantidas com países 
limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgão s, entidades e servidores brasileiros 
considera-se estendida, salvo se houver pernoite fo ra da sede, hipóteses em que as diárias 
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pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional.  (Incluído 
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Comentários: 
  
As diárias são concedidas ao servidor que é deslocado em caráter eventual ou transitório, sem 
mudança de domicílio,  para cobrir os custos de alimentação, pousada e locomoção urbana. Caso 
o servidor não se desloque ou receba diárias a mais, deverá restituí-las dentro de 5 dias. 
Se não houver necessidade de pernoite, o servidor fará jus a 50% da diária. O valor da diária é 
estabelecido através de regulamento de cada órgão ou entidade. 
 
Obs.: Podemos concluir que quem recebe ajuda de custo, não recebe diárias. 
 
Art. 59.    
O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado 
a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco)  dias.  
Parágrafo único.  Na hipótese de o servidor retorna r à sede em prazo menor do que o 
previsto para o seu afastamento, restituirá as diár ias recebidas em excesso, no prazo 
previsto no caput.  
 

Subseção III 
Da Indenização de Transporte    

 
Art. 60.   
Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor  que realizar despesas com a utilização 
de meio próprio de locomoção para a execução de ser viços externos, por força das 
atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser  em regulamento. 
 

Subseção IV  
Do Auxílio-Moradia   

(Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)  

 
“Art. 60-A.  O auxílio-moradia consiste no ressarci mento de despesas comprovadamente 
realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado 
por empresa hoteleira, no prazo de até dois meses a pós a comprovação da despesa pelo 
servidor.” (NR) 
 
Comentários: 
Dispositivo alterado por medida provisória onde o tempo de comprovação foi alterado de 1 mês 
para 2 meses. 
         
Art. 60-B.  Conceder-se-á auxílio-moradia ao servid or se atendidos os seguintes requisitos: 
(Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006) 
         I - não exista imóvel funcional disponível  para uso pelo servidor; (Incluído pela Lei nº 
11.355, de 2006) 
        II - o cônjuge ou companheiro do servidor n ão ocupe imóvel funcional; (Incluído pela Lei 
nº 11.355, de 2006) 
        III - o servidor ou seu cônjuge ou companhe iro não seja ou tenha sido proprietário, 
promitente comprador, cessionário ou promitente ces sionário de imóvel no Município 
aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de l ote edificado sem averbação de 
construção, nos doze meses que antecederem a sua no meação; (Incluído pela Lei nº 11.355, 
de 2006) 
         IV - nenhuma outra pessoa que resida com o  servidor receba auxílio-moradia; (Incluído 
pela Lei nº 11.355, de 2006) 
        V - o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão 
ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessora mento Superiores - DAS, níveis 4, 5 
e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou  equivalentes; (Incluído pela Lei nº 11.355, 
de 2006) 
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        VI - o Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se 
enquadre nas hipóteses do art. 58, § 3o, em relação  ao local de residência ou domicílio do 
servidor; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006) 
        VII - o servidor não tenha sido domiciliado  ou tenha residido no Município, nos últimos 
doze meses, aonde for exercer o cargo em comissão o u função de confiança, 
desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias d entro desse período; e (Incluído pela Lei 
nº 11.355, de 2006) 
        VIII - o deslocamento não tenha sido por fo rça de alteração de lotação ou nomeação 
para cargo efetivo. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006) 
        IX - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. (Incluído pela Lei nº 11.490, 
de 2007) 
Parágrafo único.  Para fins do inciso VII, não será  considerado o prazo no qual o servidor 
estava ocupando outro cargo em comissão relacionado  no inciso V. (Incluído pela Lei nº 
11.355, de 2006) 
 
Art. 60-C.  (Revogado pela Lei nº 12.998, de 2014) 
         
Art. 60-D.  O valor mensal do auxílio-moradia é lim itado a vinte e cinco por cento do valor do 
cargo em comissão, da função de confiança ou do car go de Ministro de Estado ocupado. 
 
§ 1º  O valor do auxílio-moradia não poderá superar  25% (vinte e cinco por cento) da 
remuneração de Ministro de Estado. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 
 
§ 2º  O valor do auxílio-moradia será reduzido em v inte e cinco pontos percentuais a cada 
ano, a partir do segundo ano de recebimento, e deix ará de ser devido após o quarto ano de 
recebimento.  (Redação daa pela Medida Provisória n º 805, de 2017)   (Vide Medida Provisória 
nº 805, de 2017) 
 
§ 3º  O prazo de que trata o § 2o não terá sua cont agem suspensa ou interrompida na 
hipótese de exoneração ou mudança de cargo ou funçã o.  (Incluído pela Medida Provisória 
nº 805, de 2017) 
 
§ 4º  Transcorrido o prazo de quatro anos após ence rrado o pagamento do auxílio-moradia, 
o pagamento poderá ser retomado se novamente vierem  a ser atendidos os requisitos do 
art. 60-B.  (Incluído pela Medida Provisória nº 805 , de 2017)     (Vide Medida Provisória nº 805, 
de 2017) 
 
Comentários: 
 
Dispositivo alterado por medida provisória onde visa dar transitoriedade ao pagamento do auxílio-
moradia, pois antes da medida provisória não havia previsão de término do pagamento em razão 
do prazo, mas somente se não subsistissem os requisitos de sua concessão. 
 
 
 Art. 60-E.  No caso de falecimento, exoneração, co locação de imóvel funcional à disposição 
do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-morad ia poderá ser mantido por um mês, 
limitado ao valor pago no mês anterior.  (Redação d aa pela Medida Provisória nº 805, de 
2017)         
 
Comentários: 
 
O auxílio-moradia será concedido ao servidor que tenha se mudado do local de residência para 
ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes. 
Este valor tem como limite 25% do valor do cargo ocupado pelo prazo de até 4 anos, aplicando-se 
o redutor a cada ano de 25% no valor recebido. 
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Seção II 
Das Gratificações e Adicionais    

 
Art. 61.   
Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as  
seguintes retribuições, gratificações e adicionais:  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97) 
        I - retribuição pelo exercício de função de  direção, chefia e assessoramento; 
        II - gratificação natalina;   
        III - adicional por tempo de serviço; (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001) 
        IV - adicional pelo exercício de atividades  insalubres, perigosas ou penosas;   
        V - adicional pela prestação de serviço ext raordinário;   
        VI - adicional noturno;   
        VII - adicional de férias;   
        VIII - outros, relativos ao local ou à natu reza do trabalho.   
        IX - gratificação por encargo de curso ou c oncurso.   (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006) 
 
Comentários: 
  
Esta lista é exemplificativa, ou seja, não é taxativa, visto que a lei pode estabelecer outros 
adicionais relativos ao local ou à natureza do trabalho.   
 
Obs: O Adicional por tempo de serviço foi revogado. Os adicionais já concedidos aos servidores 
abrangidos pelo Estatuto ficaram transformados em anuênios (art. 244) 
 

Subseção I  
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção,  Chefia e Assessoramento  

 
Art. 62.   
Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou 
assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida 
retribuição pelo seu exercício.  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remu neração dos cargos em comissão de 
que trata o inciso II do art. 9º.  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Obs: Não existe mais no serviço público federal a incorporação de função.  
 
Art. 62-A    
Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação 
da retribuição pelo exercício de função de direção,  chefia ou assessoramento, cargo de 
provimento em comissão ou de Natureza Especial a qu e se referem os arts. 3º e 10 da Lei 
no 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3o da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
Parágrafo único.  A VPNI de que trata ocaput deste artigo somente estará sujeita às 
revisões gerais de remuneração dos servidores públi cos federais.  (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
 

Subseção II 
Da Gratificação Natalina   

 
Art. 63.   
A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze  avos) da remuneração a que o servidor 
fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.   
Parágrafo único. A fração  igual ou superior a 15 ( quinze) dias será considerada como mês 
integral. 
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Art. 64.   
A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mê s de dezembro de cada ano.   
Parágrafo único. (VETADO). 
 
Art. 65.   
O servidor exonerado perceberá sua gratificação nat alina, proporcionalmente aos meses de 
exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. 
 
Art. 66.   
A gratificação natalina não será considerada para c álculo de qualquer vantagem pecuniária.  
 
Comentários: 
  
É o conhecido 13º salário do servidor público. Será pago até o dia 20 do mês de dezembro de cada 
ano (art.39) 
Por ter caráter indenizatório não será computado como vantagem para efeitos remuneratórios.  
 

Subseção III 
Do Adicional por Tempo de Serviço  

 
Art. 67. Revogado pela medida provisória nº 2.225-4 5, de 4 de Setembro de 2001. 
Parágrafo único.  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (Revogado pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8.3.1999) 
 

Subseção IV  
Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Atividades Penosas  

 
Art. 68.   
Os servidores que trabalhem com habitualidade em lo cais insalubres ou em contato 
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.   
§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de ins alubridade e de periculosidade deverá 
optar por um deles.   
§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou per iculosidade cessa com a eliminação das 
condições ou dos riscos que deram causa a sua conce ssão.  
 
Art. 69.   
Haverá permanente controle da atividade de servidor es em operações ou locais 
considerados penosos, insalubres ou perigosos.   
Parágrafo único.  A servidora  gestante ou lactante  será afastada, enquanto durar a gestação 
e a lactação, das operações e locais previstos nest e artigo, exercendo suas atividades em 
local salubre e em serviço não penoso e não perigos o. 
 
Art. 70.   
Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, 
serão observadas as situações estabelecidas em legi slação específica. 
 
Art. 71.   
O adicional de atividade penosa será devido aos ser vidores em exercício em zonas de 
fronteira ou em localidades cujas condições de vida  o justifiquem nos termos, condições e 
limites fixados em regulamento. 
 
Comentários: 
O Adicional de Insalubridade  – é devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais 
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas. Ex: operador de 
raio-X 
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O Adicional de Periculosidade  – é devido ao servidor que coloca em risco sua integridade física 
em razão do exercício de suas funções. Ex: servidor que trabalha com rede de alta tensão  
 
O Adicional de Penosidade  – é pago de acordo com a localidade em que o servidor é lotado. 
Será devido aos 
servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o 
justifiquem, nos 
termos, condições e limites fixados em regulamento. Ex.: Policial Federal que trabalha na fronteira. 
 
O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um 
deles. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das 
condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 
 
Art. 72.   
Os locais de trabalho e os servidores que operam co m Raios X ou substâncias radioativas 
serão mantidos sob controle permanente, de modo que  as doses de radiação ionizante não 
ultrapassem o nível máximo previsto na legislação p rópria.  
Parágrafo único.  Os servidores a que se refere est e artigo serão submetidos a exames  
médicos a cada 6 (seis) meses.  
 
Comentários:  
 
Obs.:Nos casos de atividades consideradas insalubre s ou perigosas, a aposentadoria 
observará o disposto em lei específica. (art. 186, §2º, da Lei nº 8.112/90) 
 

Subseção V 
Do Adicional por Serviço Extraordinário   

 
Art. 73.   
O serviço extraordinário será remunerado com acrésc imo de 50 % (cinquenta por cento) em 
relação à hora normal de trabalho. 
 
Comentários: 
  
Serviço extraordinário é a chamada “hora extra” do servidor e corresponde a 50% da hora normal 
de trabalho. (CF/88, art. 39, §3º) 
 
Somente será permitida hora extra em situações excepcionais e temporárias, limitadas em 2 horas 
por jornada de trabalho (por dia). 
O adicional por serviço extraordinário pode ser acumulável com o adicional noturno, desde que 
seja observada a disposição do Art. 37, XIV da Constituição Federal.  
 
Art. 74.   
Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e 
temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas)  horas por jornada. 
  

Subseção VI 
Do Adicional Noturno   

 
Art. 75.   
O serviço noturno, prestado em horário compreendido  entre 22 (vinte e duas) horas de um 
dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor -hora acrescido de 25% (vinte e cinco por 
cento), computando-se cada hora como cinquenta e do is minutos e trinta segundos.   
Parágrafo único.  Em se tratando de serviço extraor dinário, o acréscimo de que trata este 
artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art . 73. 
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Comentários: 
  
O período correspondente a 52 minutos e 30 segundos equivale a 1 hora, pois se multiplicar esse 
período pelo número de horas compreendido entre 22h e 5h equivalerá a 8 (oito) horas de trabalho, 
mesmo tendo somente 7 horas. 
 

Subseção VII  
Do Adicional de Férias  

 
Art. 76.   
Independentemente de solicitação, será pago ao serv idor, por ocasião das férias, um 
adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remune ração do período das férias.   
Parágrafo único.  No caso de o servidor exercer fun ção de direção, chefia ou 
assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a resp ectiva vantagem será considerada 
no cálculo do adicional de que trata este artigo. 
Comentários: 
  
Trata-se de um direito constitucional, inserido no artigo 7º e que neste estatuto foi regulamentado 
em 1/3 da  
Remuneração. 
        
Lei 8.112/90, art. 76, c/c CF, art. 7º, XVII 
 
Artigo 7º  
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal;     
 

Subseção VIII  
Da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso 

 (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)  

 
Art. 76-A.  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao servidor que, em 
caráter eventual: (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)   (Regulamento)  
I - atuar como instrutor em curso de formação, de d esenvolvimento ou de treinamento 
regularmente instituído no âmbito da administração pública federal; (Incluído pela Lei nº 
11.314 de 2006) 
II - participar de banca examinadora ou de comissão  para exames orais, para análise 
curricular, para correção de provas discursivas, pa ra elaboração de questões de provas ou 
para julgamento de recursos intentados por candidat os; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)  
III - participar da logística de preparação e de re alização de concurso público envolvendo 
atividades de planejamento, coordenação, supervisão , execução e avaliação de resultado, 
quando tais atividades não estiverem incluídas entr e as suas atribuições permanentes; 
(Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)  
IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar  provas de exame vestibular ou de concurso 
público ou supervisionar essas atividades. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)  
§ 1o  Os critérios de concessão e os limites da gra tificação de que trata este artigo serão 
fixados em regulamento, observados os seguintes par âmetros: (Incluído pela Lei nº 11.314 
de 2006) 
I - o valor da gratificação será calculado em horas , observadas a natureza e a complexidade 
da atividade exercida; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)  
II - a retribuição não poderá ser superior ao equiv alente a 120 (cento e vinte) horas de 
trabalho anuais, ressalvada situação de excepcional idade, devidamente justificada e 
previamente aprovada pela autoridade máxima do órgã o ou entidade, que poderá autorizar 
o acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de tra balho anuais; (Incluído pela Lei nº 11.314 
de 2006) 
III - o valor máximo da hora trabalhada corresponde rá aos seguintes percentuais, incidentes 
sobre o maior vencimento básico da administração pú blica federal: (Incluído pela Lei nº 
11.314 de 2006) 
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a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), e m se tratando de atividades previstas nos 
incisos I e II do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)  
b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), em s e tratando de atividade prevista nos 
incisos III e IV do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)  
§ 2o  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concur so somente será paga se as atividades 
referidas nos incisos do caput deste artigo forem e xercidas sem prejuízo das atribuições do 
cargo de que o servidor for titular, devendo ser ob jeto de compensação de carga horária 
quando desempenhadas durante a jornada de trabalho,  na forma do § 4o do art. 98 desta 
Lei. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006) 
§ 3o  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concur so não se incorpora ao vencimento ou 
salário do servidor para qualquer efeito e não pode rá ser utilizada como base de cálculo 
para quaisquer outras vantagens, inclusive para fin s de cálculo dos proventos da 
aposentadoria e das pensões. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006) 
 
Comentários: 
 
Trata-se da mais recente gratificação trazida pela Medida Provisória nº 283, de 23 de Fevereiro de 
2006, que se transformou na lei 11.314 e alterada pela lei 11.501, de natureza transitória que não 
gera incorporação, nem se soma para efeitos de teto remuneratório. 
 
 
O valor da hora corresponderá a 2,2% do maior vencimento básico da Administração Pública 
Federal, quando: 
 
atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente 
instituído no âmbito da administração pública federal ou participar de banca examinadora ou de 
comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para 
elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos;  
 
O valor da hora corresponderá a 1,2% do maior vencimento básico da Administração Pública 
Federal, quando: 
 
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 ou participar da 
aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar 
essas atividades.  
 
Tem como limite 120 horas de trabalhos anuais, podendo ser em situação de excepcionalidade, 
devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, 
que poderá autorizar o acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais. 
 
Deverá ter compatibilidade de horários e sem prejuízo das suas atribuições, e caso não haja, o 
servidor deverá compensar a carga horária de trabalho.   
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VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS 

ARTIGO DA LEI 8.112/90  CARACTERÍSTICAS  

 
INDENIZAÇÕES 

 
Ajuda de Custo  53 Exercício em nova sede, 

com mudança de domicílio 
em caráter permanente. 

Diárias  58 Afastamento do servidor 
em caráter eventual ou 
transitório, sem mudança 
de domicílio. 

Transporte  60 Concedida ao servidor que 
utilizar o seu próprio 
veículo para executar 
serviços externos. 

Auxílio Moradia  51 -------------------- 
 

GRATIFICAÇÕES 
 

Exercício de Função de 
Direção, Chefia e 
Assessoramento. 

62 --------------------- 

Gratificação Natalina  63 1/12 de remuneração por 
mês de exercício no 
respectivo ano. 

Gratificaçã o por encargo de 
curso ou concurso 

61 --------------------- 

 
ADICIONAIS 

 
Exercício de Atividades:  

Insalubres 
Perigosas 
Penosas 

68 ----------------- 

Pela prestação de serviço 
extraordinário 

73 Hora extraordinária com 
acréscimo de 50% em 
relação à hora normal 
trabalhada. 
Limite máximo de horas 
extras por dia: 2 horas. 

Adicional Noturno   Horário Noturno: entre 22 
horas de um dia e 05 horas 
do dia seguinte. 
Hora noturna paga com 
acréscimo de 25% em 
relação à hora normal 
trabalhada. 

Adicional de Férias  76 Pago por ocasião das 
férias, adicional de 1/3 da 
remuneração do servidor 
nesse período. 

Outros relativos ao local ou 
a natureza de trabalho 

-------------------- A Lei nº 8.112/90 possibilita 
a concessão desses 
adicionais. 
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Capítulo III 
Das Férias 

 
Art. 77.   
O servidor fará jus a trinta dias de férias, que po dem ser acumuladas, até o máximo de dois 
períodos, no caso de necessidade do serviço, ressal vadas as hipóteses em que haja 
legislação específica.  (Redação dada pela Lei nº 9.525, de 10.12.97)  (Férias de Ministro - Vide) 
§ 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias s erão exigidos 12 (doze) meses de exercício.   
§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falt a ao serviço.   
§ 3º As férias poderão ser parceladas em até três e tapas, desde que assim requeridas pelo 
servidor, e no interesse da administração pública. 
 
Art. 78.   
O pagamento da remuneração das férias será efetuado  até 2 (dois) dias antes do início do 
respectivo período, observando-se o disposto no § 1 o deste artigo.   (Férias de Ministro - 
Vide)  
§ 1º e § 2° (Revogados pela Lei nº 9.527, de 10.12. 97)  
§ 3º O servidor exonerado do cargo  efetivo,  ou  e m  comissão,  perceberá indenização 
relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze 
avos por mês de efetivo exercício, ou fração superi or a quatorze dias.   (Incluído pela Lei nº 
8.216, de 13.8.91) 
§ 4º A indenização será calculada com base na remun eração do mês em que for publicado 
o ato exoneratório.  (Incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91) 
§ 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o  valor adicional previsto no inciso XVII 
do art. 7o da Constituição Federal quando da utiliz ação do primeiro período.  (Incluído pela 
Lei nº 9.525, de 10.12.97) 
 
Art. 79.   
O servidor que opera direta e permanentemente com R aios X ou substâncias radioativas 
gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, 
proibida em qualquer hipótese a acumulação.   
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 .12.97) 
 
Comentários: 
 
O servidor fará jus a 30 dias de férias remuneradas, anualmente. 
O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará 
20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer 
hipótese a acumulação. 
Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício. 
É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 
 
É vedado ao servidor público converter um terço de suas férias em abono pecuniário. 
As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e a 
critério da Administração. Nesse caso, o servidor receberá o adicional de férias na fruição do 
primeiro período. 
Em caso de necessidade de serviço, as férias poderão ser acumuladas, até o máximo de 2 
períodos. 
 
 

=                    +                        = 
 
 
 
 
Lembrando-se que o prazo para efetuar o pagamento da remuneração das férias é de pelo menos 
2 (dois) dias de seus início. 
A Constituição Federal determina o acréscimo de pelo menos 1/3 do salário normal na 
remuneração de férias (art. 7º, inciso XVII, da CF/88). 

REMUNERAÇÃO  
DO SERVIDOR  

                                               

1/3 ADICIONAL 
DE FÉRIAS 

REMUNERAÇÃO 
DE FÉRIAS 
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Art. 80.   
As férias somente poderão ser interrompidas por mot ivo de calamidade pública, comoção 
interna, convocação para júri, serviço militar ou e leitoral, ou por necessidade do serviço 
declarada pela autoridade máxima do órgão ou entida de. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 
de 10.12.97)  (Férias de Ministro - Vide) 
Parágrafo único.  O restante do período interrompid o será gozado de uma só vez, observado 
o disposto no art. 77.  (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
 

 
 
 

Capítulo IV  
Das Licenças  

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 81.   
Conceder-se-á ao servidor  licença :    
          I – por motivo de doença em  pessoa  da f amília ;    
          II - por motivo de afastamento do cônjuge  ou companheiro;    
          III - par a o ser viço militar ;    
          IV - par a atividade política;   
          V  - para capacitação;  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
          VI - para tratar de interesses  particula res;   
          VII - par a desempenho de mandato classis ta.   
 
Comentários: 
 
Importante diferenciar as licenças acima, que são direitos e vantagens concedidas ao servidor 
federal, das licenças classificadas como Benefícios do Plano de Seguridade Social (art. 185, da Lei 
nº 8.112/90). 
O Plano de Seguridade Social do servidor e de sua família é mantido pela União e custeado 
também pelo próprio servidor. 
 
§ 1 º A licença prevista no inciso I será precedida  de exame por médico ou junta médica  
oficial.   (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 
§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 3 º É vedado o exercício de atividade  remunerada    durante   o   período   da   licença   
prevista no inciso I deste  artigo. 
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Art. 82.   
A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do  término de outra da mesma espécie 
será considerada como prorrogação. 
 
 

 
 

Seção II 
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Famíli a  

 
Art. 83.   
Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo  de doença do cônjuge ou 
companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou m adrasta e enteado, ou dependente que 
viva a suas expensas e conste do seu assentamento f uncional, mediante comprovação por 
perícia médica oficial. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)          
§ 1º A licença somente será deferida se a assistênc ia direta do servidor for indispensável e 
não puder ser prestada simultaneamente com o exercí cio do cargo ou mediante 
compensação de horário, na forma do disposto no inc iso II do art. 44.   
§ 2o  A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada 
período de doze meses nas seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)  
I - por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não , mantida a remuneração do servidor; 
e (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)  
II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não , sem remuneração.  (Incluído pela Lei nº 
12.269, de 2010) 
§ 3o  O início do interstício de 12 (doze) meses se rá contado a partir da data do deferimento 
da primeira licença concedida. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)  
§ 4o  A soma das licenças remuneradas e das licença s não remuneradas, incluídas as 
respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo pe ríodo de 12 (doze) meses, 
observado o disposto no § 3o, não poderá ultrapassa r os limites estabelecidos nos incisos 
I e II do § 2o. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)  
 
Comentários: 
 
O deferimento é uma decisão vinculada da Administração Pública. 
Será precedida de exame médico oficial. 
É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período dessa licença.  
Grau de parentesco: 
a) cônjuge ou companheiro; 
b) pais; 
c) filhos; 
d) padrasto ou madrasta e enteado; 
e) dependente que viva a expensas do servidor e conste do seu assentamento funcional. 
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O servidor deve comprovar que é essencial sua assistência direta e que essa não possa ser 
prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horários. 
 

 
Prazo máximo da licença: 150 dias  
O período de licença remunerada é contado como tempo de serviço apenas para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade (art. 103, inciso II). O período de licença não remunerada não é 
contado com tempo de serviço.  
 
 

 
 
 
 

Seção III 
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge   

 
Art. 84.   
Poderá ser concedida licença ao servidor para acomp anhar cônjuge ou companheiro que 
foi deslocado para outro ponto do território nacion al, para o exterior ou para o exercício de 
mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo .   
§ 1º A licença será por prazo indeterminado e sem r emuneração.   
§ 2º No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou co mpanheiro também seja servidor 
público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, poderá haver exercício provisório  em órgão ou entidade da Administração 
Federal direta, autárquica ou fundacional, desde qu e para o exercício de atividade 
compatível com o seu cargo.   (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Comentários: 
  
Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro servidor ou 
não, que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício 
de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 
A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. 
   
Obs. Não é caso de provimento derivado, visto que o exercício é provisório! 
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Seção IV  
Da Licença para o Serviço Militar  

 
Art. 85.   
Ao servidor convocado para o serviço militar será c oncedida licença, na forma e condições 
previstas na  legislação específica.  
Parágrafo único.  Concluído o serviço militar, o se rvidor terá até 30 (trinta) dias sem  
remuneração para reassumir o exercício do cargo. 
 
Comentários: 
  
Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições 
previstas na legislação específica.   
Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o 
exercício do cargo.   
O período de licença será considerado como de efetivo exercício (art. 102, inciso VIII, letra “f”) 
A lei não fala sobre a remuneração, entretanto, o servidor deverá receber alguma forma de 
retribuição, seja pelas Forças Armadas, seja pela Administração. 
  

Seção V 
Da Licença para Atividade Política  

 
Art. 86.   
O servidor terá direito a licença, sem remuneração,  durante o período que mediar entre a 
sua escolha em convenção partidária, como candidato  a cargo eletivo, e a véspera do 
registro de sua candidatura perante a Justiça Eleit oral.   
§ 1º O servidor candidato a cargo eletivo na locali dade onde desempenha suas funções e 
que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento , arrecadação ou fiscalização, dele será 
afastado, a partir do dia imediato ao do registro d e sua candidatura perante a Justiça 
Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  
§ 2º A partir do registro da candidatura e até o dé cimo dia seguinte ao da eleição, o servidor 
fará jus à licença, assegurados os vencimentos do c argo efetivo, somente pelo período de 
três meses.  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Comentários:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seção VI 
Da Licença para Capacitação 

(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

 
Art. 87.  
Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servid or poderá, no interesse da 
Administração, afastar-se do exercício do cargo efe tivo, com a respectiva remuneração, por 
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até três meses, para participar de curso de capacit ação profissional.  
Parágrafo único.  Os períodos de licença de que tra ta o caput não são acumuláveis. 
  
Comentários: 
 
Após cada cinco anos de efetivo exercício, não acumuláveis, o servidor poderá, no interesse da 
Administração (ato discricionário), afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. 
O período de licença para capacitação é considerado como de efetivo exercício para efeito de 
contagem do tempo de serviço (art. 102, inciso VIII,letra “e”) 
 
Obs: Não existe mais no serviço público federal, a licença prêmio por assiduidade, pois foi 
substituída por esta.  
 
Art. 88. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Art. 89.   (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97 ) 
 
Art. 90.  (VETADO). 
 

Seção VII 
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares    

 
Art. 91.   
A critério da Administração, poderão ser concedidas  ao servidor ocupante de cargo efetivo, 
desde que não esteja em estágio probatório, licença s para o trato de assuntos particulares 
pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remun eração. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
 
§ 1º  A licença poderá ser interrompida, a qualquer  tempo, a pedido do servidor ou a 
interesse do serviço público.  (Incluído pela Medid a Provisória nº 792, de 2017) 
 
§ 2º  A licença suspenderá o vínculo com a administ ração pública federal e, durante esse 
período, o disposto nos arts. 116 e 117 não se apli ca ao servidor licenciado. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 792, de 2017) 
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ESPÉCIES 

 
DURAÇÃO 

 

 
COM 

REMUNERAÇÃO 

 
ART. DA 
LEI Nº 

8.112 DE 
1990 

 
ART. DA 
CRFB/88 

 
OBSERVAÇÃO 

 
Gestante 

120 dias 
consecutivos 

(180 dias – 
requerida  (Vide 

Decreto nº 
6.690, de 2008)) 

 
Sim 

 
207 

 
7º, inciso XVII 

Poderá ter início 
no primeiro dia 
do nono mês, 
salvo 
antecipação por 
prescrição 
médica. 
1)  
No caso de 
prematuro terá 
início a partir do 
parto. 
 
Em caso de 
aborto terá 
direito a 30 dias 
de repouso 
remunerado. 

Paternidade 
ou Adoção 

5 dias 
consecutivos 

 
Sim 

 
208 

 
7º, inciso XIX 

Para nascimento 
ou adoção de 
filhos. 

 
Adotante 

(Servidora) 
 

90 dias, para 
criança até 1 
ano de idade. 
(Prorrogação 
de 45 dias – 

requerida (Vide 
Decreto nº 

6.690, de 2008)) 
 
30 dias, criança 
de mais de um 
ano de idade ( 

Prorrogação de 
15 dias – 

requerida (Vide 
Decreto nº 

6.690, de 2008)) 

 
Sim 

 
210 

 
 
 

210, § 
único 

 
 
 
 

 
Para adoção ou 
guarda judicial. 

 
Tratamento 
de Saúde 

Para tratamento 
da própria 
saúde, até o 
limite de vinte e 
quatro meses, 
cumulativo ao 
longo do tempo 
de serviço 
público 
prestado à 
União, em 
cargo de 
provimento 
efetivo (art. 102, 
inciso VIII, letra 
b) 

 
Sim 

 
202 

 
 

Até 30 dias será 
feita inspeção 
por médico do 
órgão de pessoal 
(art. 203) 
 
Superior a 30 
dias, a inspeção 
será feita por 
junta médica 
oficial. 
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Desempenho 
de Mandato 

Classista 

 
Duração do 
Mandato. 
 
Possibilidade 
de renovação 
no caso de 
reeleição. 

 
Não 

 
92 

 
 
 

Licença do 
servidor por 
entidades com: 
Até 5.000 
associados – 2 
servidores 
De 5.001 a 30.000 
associados – 4 
servidores 
Mais de 30.000 
associados – 8 
servidores. 

 
Acidente em 

Serviço 

 
Indeterminado 

(até a 
recuperação) 

 

 
Sim 

 
211 

 
 
 

 
Equiparação a 
acidente em 

serviço (art. 212, 
parágrafo 

único). 
 

Para 
Capacitação 

Até 3 meses por 
cada 5 anos de 
efetivo 
exercício 
(inacumuláveis)  

 
Sim 

 
87 e 

parágrafo 
único 

 
 

 
Para participar 

de curso de 
capacitação 
profissional. 

 
Serviço 
Militar 

 
Enquanto durar 
a convocação. 

 
 

 
85 

 
 

 
Até 30 dias para 

reassumir o 
cargo. 

 
Tratamento 

de 
Interesses 

Particulares 

 
Até 3 anos 
consecutivos. 

 
Não 

 
91 

 

_____________- 
 

 
Não pode estar 

em estágio 
probatório. 

Afastamento 
do Cônjuge 

 
Indeterminado 

 
Não 

 
84 

 
 

 
 

 
Por motivo 
de Doença 
em Pessoa 
da Família. 

 
Até 30 dias 
podendo ser 
prorrogada por 
até 30 dias. 
 
Excedendo 
estes prazos 
por até 90 dias. 

 
Sim 

 
 
 

 
Não 

 
83 

_____________ Exame médico 
(art. 81, §1º) ou 
por junta 
médica. 
Vedado o 
exercício de 
atividade 
remunerada 
durante o seu 
gozo. (art.81, § 
3º). 

 
Atividade 
Política 

A partir do 
registro da 
candidatura e 
até o 10º dia 
seguinte ao da 
eleição (art. 86, 
§ 2º). 
De sua escolha 
em convenção 
partidária até a 
véspera da sua 
candidatura 
perante a 
justiça 
Eleitoral. 

 
Sim (Somente 
por período de 

três meses) 
 
 
 
 

Não 

 
86 

 
 

______________- 
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Comentários: 
Ao servidor ocupante de cargo efetivo, que não esteja em estágio probatório, poderá ser concedida 
licença, não remunerada, para tratar de assuntos particulares. A licença poderá durar até 3 anos e 
pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse da Administração. 
 
Concessão da licença – ato discricionário (pode ser  interrompida também por ato 
discricionário) 
 
O período de licença não é computado como tempo de serviço para qualquer efeito. 
Não há remuneração em nenhum tempo.   
 

Seção VIII 
Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista    

 
Art. 92. 
É assegurado ao servidor o direito à licença sem re muneração para o desempenho de 
mandato em confederação, federação, associação de c lasse de âmbito nacional, sindicato 
representativo da categoria ou entidade fiscalizado ra da profissão ou, ainda, para participar 
de gerência ou administração em sociedade cooperati va constituída por servidores 
públicos para prestar serviços a seus membros, obse rvado o disposto na alínea c do inciso 
VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em re gulamento e observados os seguintes 
limites:  (Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005) 
I - para entidades com até 5.000 (cinco mil) associ ados, 2 (dois) servidores;  (Redação dada 
pela Lei nº 12.998, de 2014)  
II - para entidades com 5.001 (cinco mil e um) a 30 .000 (trinta mil) associados, 4 (quatro) 
servidores;  (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)  
III - para entidades com mais de 30.000 (trinta mil ) associados, 8 (oito) 
servidores.  (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)  
§ 1o  Somente poderão ser licenciados os servidores ele itos para cargos de direção ou de 
representação nas referidas entidades, desde que ca dastradas no órgão 
competente.  (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)  
§ 2o  A licença terá duração igual à do mandato, podend o ser renovada, no caso de 
reeleição.  (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)  
 
Comentários: 
 
É assegurado ao servidor o direito à licença 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. 
 
Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas 
referidas entidades, desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal e Reforma do 
Estado. 
A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por 
uma única vez. 
 
O tempo de licença será computado como de efetivo exercício para todos os efeitos, exceto para 
efeito de promoção por merecimento (art. 102, inciso VIII, letra “c”).  
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Capítulo V 
Dos Afastamentos  

Seção I 
Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidad e  

 
Art. 93. 
O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da 
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Mu nicípios, nas seguintes hipóteses:        
(Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)               (Regulamento)     (Vide Decreto nº 
4.493, de 3.12.2002)           (Vide Decreto nº 5.2 13, de 2004)     (Vide Decreto nº 9.144, de 2017) 
I - para exercício de cargo em comissão ou função d e confiança;   
II - em casos previstos em leis específicas.   
§ 1o Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para ó rgãos ou entidades dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remun eração será do órgão ou entidade 
cessionária, mantido o ônus para o cedente nos dema is casos.   
§ 2o Na hipótese de o servidor cedido a empresa púb lica ou sociedade de economia mista, 
nos termos das respectivas normas, optar pela remun eração do cargo efetivo ou pela 
remuneração do cargo efetivo acrescida de percentua l da retribuição do cargo em 
comissão, a entidade cessionária efetuará o reembol so das despesas realizadas pelo órgão 
ou entidade de origem.  (Redação dada pela Lei nº 11.355, de 2006) 
§ 3o A cessão far-se-á mediante Portaria publicada no Diário Oficial da União.  
§ 4o Mediante autorização expressa do Presidente da  República, o servidor do Poder 
Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Ad ministração Federal direta que não 
tenha quadro próprio de pessoal, para fim determina do e a prazo certo.   
§ 5º Aplica-se à União, em se tratando de empregado  ou servidor por ela requisitado, as 
disposições dos §§ 1º e 2º deste artigo.  (Redação dada pela Lei nº 10.470, de 25.6.2002) 
§ 6º As cessões de empregados de empresa pública ou  de sociedade de economia mista, 
que receba recursos de Tesouro Nacional para o cust eio total ou parcial da sua folha de 
pagamento de pessoal, independem das disposições co ntidas nos incisos I e II e §§ 1º e 2º 
deste artigo, ficando o exercício do empregado cedi do condicionado a autorização 
específica do Ministério do Planejamento, Orçamento  e Gestão, exceto nos casos de 
ocupação de cargo em comissão ou função gratificada .  (Incluído pela Lei nº 10.470, de 
25.6.2002) 
§ 7° O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gest ão, com a finalidade de promover a 
composição da força de trabalho dos órgãos e entida des da Administração Pública Federal, 
poderá determinar a lotação ou o exercício de empre gado ou servidor, independentemente 
da observância do constante no inciso I e nos §§ 1º  e 2º deste artigo.  (Incluído pela Lei nº 
10.470, de 25.6.2002)  (Vide Decreto nº 5.375, de 2005) 
 
Comentários: 
  
Pela regra constitucional de vedação de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, o 
servidor ao exercer cargo em comissão em outro órgão ou entidade, deverá ficar afastado de seu 
cargo efetivo para investir-se em outro. 
 
Art. 37, inciso XVI, CF/88 - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.   
a) a de dois cargos de professor;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 
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Seção II 
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo    

 
Art. 94.   
Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se  as seguintes disposições:  
        I - tratando-se de mandato federal, estadua l ou distrital, ficará afastado do cargo;   
        II - investido no mandato de Prefeito, será  afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração;  
        III - investido no mandato de vereador:   
        a) havendo compatibilidade de horário, perc eberá as vantagens de seu cargo, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo;   
        b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração.   
§ 1o No caso de afastamento do cargo, o servidor co ntribuirá para a seguridade social como 
se em exercício estivesse.   
§ 2o O servidor investido em mandato eletivo ou cla ssista não poderá ser removido ou 
redistribuído de ofício para localidade diversa daq uela onde exerce o mandato. 
 
Comentários: 
No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em 
exercício estivesse, visto que esse período é considerado como de efetivo exercício (art. 102, inciso 
V), contando também para aposentadoria. 
Naturalmente, essa regra refere-se a servidor na ativa, pois se o mesmo estiver aposentado, 
poderá acumular o subsídio do cargo eletivo com os proventos da inatividade, qualquer que seja o 
mandato (CF/88, art. 40,§11) 
 
O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou distribuído de 
ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. 
 

Seção III 
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior  

 
Art. 95.   
O servidor não poderá ausentar-se do País para estu do ou missão oficial, sem autorização 
do Presidente da República, Presidente dos Órgãos d o Poder Legislativo e Presidente do 
Supremo Tribunal Federal.  
§ 1o A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e f inda a missão ou estudo, somente 
decorrido igual período, será permitida nova ausênc ia.   
§ 2o Ao  servidor  beneficiado  pelo disposto neste  artigo não será concedida exoneração 
ou licença para tratar de interesse particular ante s de decorrido período igual ao do 
afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento  da despesa havida com seu  
afastamento.   
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos serv idores da carreira diplomática.   
§ 4o As hipóteses,  condições e formas para a autor ização de que trata este artigo, inclusive 
no que se refere à remuneração do servidor, serão d isciplinadas em regulamento.  (Incluído 
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
  
Art. 96.    
O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe 
ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da r emuneração.  (Vide Decreto nº 3.456, de 
2000) 
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ESPÉCIES DE 
AFASTAMENTOS 

ARTIGO DA LEI Nº 8.112  OBSERVAÇÕES 

 
Para servir a outro órgão ou 

entidade 
 

 
93 

Hipóteses:  
 
1) Para exercício de cargo 
em comissão ou função de 
confiança. 
 
 
2) Em casos previstos em 
leis específicas. 

 
Para exercício de Mandato 

 
Eletivo 

 

 
94 

 
O servidor, inicialmente, para 
trabalhar em sua campanha 
política, poderá gozar de 
Licença para Atividade Política 
(art. 86). Após ganhar as 
eleições, gozará o 
AFASTAMENTO PARA 
EXERCÍCIO DE MANDATO 
ELETIVO. 
 

 
Para Estudo 

Ou 
Para Missão no Exterior 

 
95 
 

96 

PRAZO MÁXIMO:  
 

ATÉ 4 ANOS - ambos 
 

Não aplicável aos 
servidores de carreira 

diplomática. 
 
 

Seção IV 
(Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)  

Do Afastamento para Participação em Programa de Pós -Graduação Stricto Sensu no País 

 
Art. 96-A.   
O servidor poderá, no interesse da Administração, e  desde que a participação não possa 
ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou  mediante compensação de horário, 
afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a res pectiva remuneração, para participar em 
programa de pós-graduação stricto sensu em institui ção de ensino superior no País. 
(Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)  
§ 1o  Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a 
legislação vigente, os programas de capacitação e o s critérios para participação em 
programas de pós-graduação no País, com ou sem afas tamento do servidor, que serão 
avaliados por um comitê constituído para este fim. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)  
§ 2o  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 t enham se afastado por licença para tratar 
de assuntos particulares para gozo de licença capac itação ou com fundamento neste artigo 
nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. (Incluído pela Lei nº 
11.907, de 2009) 
§ 3o  Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão 
concedidos aos servidores titulares de cargos efeti vo no respectivo órgão ou entidade há 
pelo menos quatro anos, incluído o período de estág io probatório, e que não tenham se 
afastado por licença para tratar de assuntos partic ulares ou com fundamento neste artigo, 
nos quatro anos anteriores à data da solicitação de  afastamento. (Redação dada pela Lei nº 
12.269, de 2010) 
§ 4o  Os servidores beneficiados pelos afastamentos  previstos nos §§ 1o, 2o e 3o deste 
artigo terão que permanecer no exercício de suas fu nções após o seu retorno por um 
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período igual ao do afastamento concedido. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)  
§ 5o  Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de 
cumprido o período de permanência previsto no § 4o deste artigo, deverá ressarcir o órgão 
ou entidade, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, d e 11 de dezembro de 1990, dos gastos 
com seu aperfeiçoamento. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)  
§ 6o  Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período 
previsto, aplica-se o disposto no § 5o deste artigo , salvo na hipótese comprovada de força 
maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. (Incluído 
pela Lei nº 11.907, de 2009)  
§ 7o  Aplica-se à participação em programa de pós-g raduação no Exterior, autorizado nos 
termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1o a  6o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
11.907, de 2009) 
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Capítulo VI  
Das Concessões   

 
Art. 97.   
Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-s e do serviço:  (Redação dada pela 
Medida provisória nº 632, de 2013) 
        I - por 1 (um) dia, para doação de sangue;   
        II - pelo período comprovadamente necessári o para alistamento ou recadastramento 
eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) d ias;  (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 
2014) 
        III - por 8 (oito) dias consecutivos em raz ão de :   
        a) casamento;   
        b) falecimento do cônjuge, companheiro, pai s, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, 
menor sob guarda ou tutela e irmãos. 
 
Comentários: 
    
Casamento é sinônimo de GALA  e falecimento é sinônimo de NOJO. 
 
 

HIPÓTESES FALTAS ABONADAS  
DOAÇÃO DE SANGUE 1 DIA 

ALISTAMENTO ELEITORAL NO MÁXIMO 2 DIAS 
CASAMENTO OU FALECIMENTO 8 DIAS, CONSECUTIVOS 

 
 
Art. 98.   
Será concedido horário especial ao servidor estudan te, quando comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da re partição, sem prejuízo do exercício do 
cargo.   
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, será exi gida a compensação de horário no órgão 
ou entidade que tiver exercício, respeitada a duraç ão semanal do trabalho.   
§ 2o Também será concedido horário especial ao serv idor portador de deficiência quando 
comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação 
de horário. 
§ 3o  As disposições constantes do § 2o são extensi vas ao servidor que tenha cônjuge, 
filho ou dependente com deficiência.     (Redação d ada pela Lei nº 13.370, de 2016) 
§ 4o  Será igualmente concedido horário especial, vincu lado à compensação de horário a 
ser efetivada no prazo de até 1 (um) ano, ao servid or que desempenhe atividade prevista 
nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei.  (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)  
 
Art. 99.   
Ao servidor estudante que mudar de sede no interess e da administração é assegurada, na 
localidade da nova residência ou na mais próxima, m atrícula em instituição de ensino 
congênere, em qualquer época, independentemente de vaga.   
Parágrafo único.  O disposto neste artigo estende-s e ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, 
ou enteados do servidor que vivam na sua companhia,  bem como aos menores sob sua 
guarda, com autorização judicial.  
 

Capítulo VII 
Do Tempo de Serviço   

 
Art. 100.   
É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às 
Forças Armadas.  
 
Art. 101.   
A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, 
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considerado o ano como de trezentos e sessenta e ci nco dias.    
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 .12.97) 
 
Comentários:  
O tempo de serviço é computado para efeitos internos da administração, como por exemplo: 
Disponibilidade, promoções, gratificações, licenças, etc... 
 
Já o tempo de contribuição é computado para efeitos de aposentadoria. 
 
Apesar de disponibilidade e aposentadoria serem causas de inatividade, ambas se diferem, pois a 
aposentadoria gera vacância e a disponibilidade não. 
 
O retorno da aposentadoria chama-se REVERSÃO. 
 
O retorno da disponibilidade chama-se APROVEITAMENTO. 
 
Em ambos os casos, deverá ser retomado o exercício em 15 dias, pois senão será aplicada 
respectivamente Cassação de Aposentadoria e Cassação de Disponibilidade. 
  
Art. 102.    
Além das ausências ao serviço previstas no art. 97,  são considerados como de efetivo 
exercício os afastamentos em virtude de:   
        I - férias;   
        II - exercício de cargo em  comissão ou equ ivalente, em órgão ou entidade dos Poderes 
da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federa l;   
       III - exercício de cargo ou função de govern o ou administração, em qualquer parte do 
território nacional, por nomeação do Presidente da República;   
       IV - participação em programa de treinamento  regularmente instituído ou em programa 
de pós-graduação stricto sensu no País, conforme di spuser o regulamento; (Redação dada 
pela Lei nº 11.907, de 2009)  
        V - desempenho de mandato eletivo federal,  estadual,  municipal ou  do Distrito Federal, 
exceto para promoção por merecimento;   
        VI - júri e outros serviços obrigatórios po r lei;   
         VII - missão ou estudo no exterior, quando  autorizado o afastamento, conforme 
dispuser o regulamento;   
        VIII - licença:  
         a) à gestante, à adotante e à paternidade;    
         b) para tratamento da própria saúde, até o  limite de vinte e quatro meses, cumulativo 
ao longo do tempo de serviço público prestado à Uni ão, em cargo de provimento efetivo;  
         c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou 
administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a 
seus membros, exceto para efeito de promoção por me recimento; (Redação dada pela Lei nº 
11.094, de 2005)  
         d) por motivo de acidente em serviço ou do ença profissional;   
         e) para capacitação, conforme dispuser o r egulamento;   
         f) por convocação para o serviço militar;   
        IX - deslocamento para a nova sede de que t rata o art. 18;   
        X - participação em competição desportiva n acional ou convocação para integrar  
representação desportiva nacional, no País ou no ex terior, conforme disposto em lei 
específica;   
        XI - afastamento para servir em organismo i nternacional de que o Brasil participe ou 
com o qual coopere.  (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Comentários:  
Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em 
perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.   
 
Para licença até 30 (trinta) dias, a inspeção será feita por médico do setor de assistência do órgão 
de pessoal e, se por prazo superior, por junta médica oficial.   
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Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela 
volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.   
 
O prazo máximo contínuo de licença para tratamento de saúde é de 24 meses. Ao fim de 24 meses, 
se o servidor não tiver condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, será aposentado por 
invalidez permanente.  
 
Nesse caso, o lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da 
aposentadoria será considerado como prorrogação da licença. 
 
O período de licença computado como tempo de efetivo exercício até o limite de 24 meses, 
cumulativos ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento 
efetivo. 
 
A partir de 24 meses, cumulativos ao longo de tempo de serviço público prestado à União, em 
cargo de provimento efetivo, o período de licença será considerado como tempo de serviço apenas 
para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 
 
O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de trinta dias de licença para tratamento 
de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente do prazo 
de sua duração, será submetido a inspeção por junta médica oficial. 
 
O servidor será punido com suspensão até 15 dias quando, sem justificativa, recusar-se a ser 
submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade, uma vez cumprida a determinação (art 130, §1º). 
 

LICENÇA À GESTANTE, À ADOTANTE E PATERNIDADE 

Art. 207.  Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem 
prejuízo da remuneração.  § 1o A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo 
antecipação por prescrição médica.   (Vide Decreto nº 6.690, de 2008) 

§ 2o No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.   

§ 3o No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame 
médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.   

§ 4o No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso  
remunerado.   

Art. 208.  Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 5 (cinco) 
dias consecutivos.   Art. 209.  Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a servidora 
lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em 
dois períodos de meia hora.   

Art. 210.  À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, serão 
concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.   (Vide Decreto nº 6.691, de 2008) 

Parágrafo único.  No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o 
prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias. 

 
DAS LICENÇAS CONSIDERADAS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO  – ART. 102, INCIO VIII 

 
a) Licença à gestante, à adotante e à paternidade.  
b) Licença pra tratame nto da própria saúde, até o limite de 24 meses, cum ulativo ao 

longo do tempo de serviço público prestado à União,  em cargo de provimento efetivo.  
c) Licença para o desempenho de mandato classista ou p articipação de gerência ou 

administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar 
serviços a seus membros, exceto para efeito de prom oção de merecimento. 

d) Licença por motivo de acidente em serviço ou doença  profissional.  
e) Licença para capacitação, conforme o regulamento.  
f) Licen ça por convocação para o serviço militar.  
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Art. 103.   
Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e d isponibilidade:   
        I - o tempo de serviço público prestado aos  Estados, Municípios e Distrito Federal;  
        II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com 
remuneração, que exceder a 30 (trinta) dias em perí odo de 12 (doze) meses. (Redação dada 
pela Lei nº 12.269, de 2010)   
       III - a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 2o;   
       IV - o tempo correspondente ao desempenho de  mandato eletivo federal, estadual, 
municipal ou distrital, anterior ao ingresso no ser viço público federal;   
        V - o tempo de serviço em atividade privada , vinculada à Previdência Social;   
        VI - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;   
        VII - o tempo de licença para tratamento da  própria saúde que exceder o prazo a que se 
refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 102. 
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§ 1o O tempo em que o servidor esteve aposentado se rá contado apenas para nova 
aposentadoria.  
§ 2o Será contado em dobro o tempo de serviço prest ado às Forças Armadas em operações 
de guerra.   
§3o É vedada a contagem cumulativa de tempo de serv iço prestado concomitantemente em 
mais de um cargo ou função de órgão ou entidades do s Poderes da União, Estado, Distrito 
Federal e Município, autarquia, fundação pública, s ociedade de  economia mista e empresa 
pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capítulo VIII  
Do Direito de Petição   

 
Art. 104.    
É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito 
ou interesse legítimo. 
 
Art. 105.   
O requerimento será dirigido à autoridade competent e para decidi-lo e encaminhado por 
intermédio daquela a que estiver imediatamente subo rdinado o requerente. 
 
Art. 106.    
Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houv er expedido o ato ou proferido a 
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primeira decisão, não podendo ser renovado.  (Vide Lei nº 12.300, de 2010) 
Parágrafo único.  O requerimento e o pedido de reco nsideração de que tratam os artigos 
anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (c inco) dias e decididos dentro de  30 
(trinta) dias. 
 
Comentários: 
É o direito de pleitear, junto à Administração, com o objetivo de obter uma informação ou o 
esclarecimento de uma situação. Trata-se de uma extensão do direito constitucional de petição 
a ser exercido por qualquer pessoa em defesa de direitos ou contra ilegalidade e abuso de 
poder, vide art. 5º, inciso XXXIV, da CF/88. 
 
É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou 
interesse legítimo.   
 
O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo (30 dias para decidir) e 
encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente ( com 
5 dias para despachar o requerimento).  
 
Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira 
decisão, não podendo ser renovado. 
 
Art. 107.    
Caberá recurso: (Vide Lei nº 12.300, de 2010)  
        I - do indeferimento do pedido de reconside ração;   
        II - das decisões sobre os recursos sucessi vamente interpostos.   
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade imediatam ente superior à que tiver expedido o ato 
ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escal a ascendente, às demais autoridades.  
§ 2o O recurso será  encaminhado por intermédio  da   autoridade  a que  estiver 
imediatamente subordinado o requerente. 
 
Art. 108.    
O prazo para interposição de pedido de reconsideraç ão ou de recurso é de 30 (trinta) dias, 
a contar da publicação ou da ciência, pelo interess ado, da decisão recorrida.  (Vide Lei nº 
12.300, de 2010) 
 
Art. 109.    
O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo , a juízo da autoridade competente. 
Parágrafo único.  Em caso de provimento do pedido d e reconsideração ou do recurso, os 
efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugn ado.  
 
Art. 110.    
O direito de requerer prescreve:  
        I - em 5  (cinco)  anos, quanto aos atos de  demissão e de cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimo nial e créditos resultantes das relações 
de trabalho;  
        II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demai s casos, salvo quando outro prazo for fixado 
em lei.  
Parágrafo único.  O prazo de prescrição será contad o da data da publicação do ato 
impugnado ou da data da ciência pelo interessado, q uando o ato não for publicado.  
 
Comentários: 
 
RECURSO HIERÁRQUICO (ART. 107)  
A característica do recurso hierárquico é que ele deve ser decidido pela autoridade competente 
imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, sucessivamente, 
em escala ascendente, pelas demais autoridades. 
Hipóteses de cabimento:  
a) indeferimento do pedido de reconsideração 
b) das decisões de recursos sucessivamente interpostos 
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O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente.   
 
O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar 
da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.   
 
O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. 
 
Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão 
retroagirão à data do ato impugnado.   
O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência 
pelo interessado, quando o ato não for publicado. 
 
 

PRESCRIÇÃO 
CONTADOS DA DATA DA CIÊNCIA DO INTERESSADO OU DA DA TA DA PUBLICAÇÃO 

DO ATO IMPUGNADO 
 

 
I 

 
5 ANOS 

Ato de demissão  
Ato de cassação de aposentadoria ou disponibilidade  
Questões patrimoniais e créditos resultantes da rel ação de trabalho 
 

II 120 DIAS Demais casos, ressalvados outros prazos em lei.  
 
Art. 111.   
O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabí veis, interrompem a prescrição. 
 
Art. 112.    
A prescrição é de ordem pública, não podendo ser re levada pela administração. 
 
Art. 113.    
Para o exercício do direito de petição, é assegurad a vista do processo ou documento, na  
repartição, ao servidor ou a procurador por ele con stituído. 
 
Art. 114.    
A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. 
 
Art. 115.    
São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos  neste Capítulo, salvo motivo de força 
maior.  
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Título IV 

Do Regime Disciplinar   
Capítulo I 

Dos Deveres  

 
Art. 116.  
São deveres do servidor:   
        I - exercer com zelo e dedicação as atribui ções do cargo;   
        II - ser leal às instituições a que servir;   
        III - observar as normas legais e regulamen tares;   
        IV - cumprir as ordens superiores, exceto q uando manifestamente ilegais;   
        V - atender com presteza:   
        a) ao público em geral, prestando as inform ações requeridas, ressalvadas as 
protegidas por sigilo;   
        b) à expedição de certidões requeridas para  defesa de direito ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal;   
        c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.   
         VI - levar as irregularidades de que tiver  ciência em razão do cargo ao conhecimento 
da autoridade superior ou, quando houver suspeita d e envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para ap uração; (Redação dada pela Lei nº 
12.527, de 2011) 
        VII - zelar pela economia do material e a c onservação do patrimônio público;   
        VIII - guardar sigilo sobre assunto da repa rtição;   
        IX - manter conduta compatível com a morali dade administrativa;   
        X - ser assíduo e pontual ao serviço;   
        XI - tratar com urbanidade as pessoas;   
        XII - representar contra ilegalidade, omiss ão ou abuso de poder.   
Parágrafo único.  A representação de que trata o in ciso XII será encaminhada pela via 
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àq uela contra a qual é formulada, 
assegurando-se ao representando ampla defesa. 
 
Combinações: 
• art. 116, VI c/c art.143 da Lei nº 8.112/90; 
• art. 116, VII c/c art. 132, X, da Lei nº 8.112/90; 
• art. 116, VIII c/c art. 132, IX c/c 11, III, da Lei nº 8.429/92 c/c art. 37§ 4°;da CF/88. 
• art. 116, X c/c art. 132, II e III, da Lei nº 8.112/90. 
  

Capítulo II 
Das Proibições  

 
Art. 117.    
Ao servidor é proibido:  (Vide Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)   
        I - ausentar-se do serviço durante o expedi ente, sem prévia autorização do chefe 
imediato;   
        II - retirar, sem prévia  anuência da autor idade competente, qualquer documento ou  
objeto da repartição;   
        III - recusar fé a documentos públicos;   
        IV - opor resistência injustificada ao anda mento de documento e processo ou execução  
de serviço;   
        V - promover manifestação de apreço ou desa preço no recinto da repartição;   
        VI - cometer a pessoa estranha à repartição , fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de atribuição que seja de sua responsabi lidade ou de seu subordinado;   
        VII - coagir  ou  aliciar subordinados no s entido de filiarem-se a associação profissional 
ou sindical, ou a partido político;   
        VIII - manter sob sua chefia imediata, em c argo ou função de confiança, cônjuge, 
companheiro ou parente até o segundo grau civil;   
        
 



 PROFESSOR ALEXANDRE PRADO                                                           
 
 IX - valer-se  do  cargo  para lograr proveito pes soal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública;   
        X - participar de gerência ou administração  de sociedade privada, personificada ou não 
personificada, exercer o comércio, exceto na qualid ade de acionista, cotista ou 
comanditário; (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008) 
        XI - atuar,  como procurador  ou  intermedi ário, junto a repartições públicas, salvo 
quando se tratar de benefícios previdenciários ou a ssistenciais de parentes até o segundo  
grau, e de cônjuge ou companheiro;   
        XII - receber propina, comissão, presente o u vantagem de qualquer espécie, em razão 
de suas atribuições;   
        XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;   
        XIV - praticar usura sob qualquer de suas f ormas;   
        XV - proceder de forma desidiosa;   
        XVI - utilizar  pessoal ou recursos materia is da repartição em serviços ou atividades 
particulares;   
       
 
 
  XVII - cometer a outro servidor atribuições estra nhas ao cargo que ocupa, exceto em  
situações de emergência e transitórias;  
  XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam in compatíveis com o exercício do cargo ou 
função e com o horário de trabalho;   
    
 
     XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadast rais quando solicitado. (Incluído pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) 
 
 
Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X  do caput  deste artigo não se aplica nos 
seguintes casos: (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008  
        I - participação nos conselhos de administr ação e fiscal de empresas ou entidades em 
que a União detenha, direta ou indiretamente, parti cipação no capital social ou em sociedade 
cooperativa constituída para prestar serviços a seu s membros; e (Redação dada pela Lei nº 
11.784, de 2008) 
        II - gozo de licença para o trato de intere sses particulares, na forma do art. 91, observada 
a legislação sobre conflito de interesses. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008) 
 
Comentários: 
 
Havendo descumprimento de algum dever ou proibição, o servidor estará sujeito à instauração 
de processo administrativo disciplinar para apuração da falta cometida e aplicação da pena 
cabível. 
 

Capítulo III 
Da Acumulação  

 
Art. 118.    
Ressalvados os casos previstos na Constituição, é v edada a acumulação remunerada de 
cargos públicos. 
§ 1o A proibição de acumular estende-se a cargos, e mpregos e funções em autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas, sociedades d e economia mista da União, do 
Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e do s Municípios.   
§ 2o A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica  condicionada à comprovação da 
compatibilidade de horários.   
§ 3o Considera-se acumulação proibida a percepção d e vencimento de cargo ou emprego 
público efetivo com proventos da inatividade, salvo  quando os cargos de que decorram 
essas remunerações forem acumuláveis na atividade.   (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
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Art. 119.    
O servidor não poderá exercer mais de um cargo em c omissão, exceto no caso previsto no  
parágrafo único do art. 9º, nem ser remunerado pela  participação em órgão de deliberação  
coletiva.   (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se apl ica à remuneração devida pela 
participação em conselhos de administração e fiscal  das empresas públicas e sociedades 
de economia mista, suas subsidiárias e controladas,  bem como quaisquer empresas ou 
entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, 
observado o que, a respeito, dispuser legislação es pecífica.     (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)  
 
Art. 120.    
O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumu lar licitamente dois cargos efetivos, 
quando investido em cargo de provimento em comissão , ficará afastado de ambos os 
cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver co mpatibilidade de horário e local com o 
exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades 
envolvidos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)   
 
Comentários:  
 
Art. 37.  A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª MATRÍCULA  2ª MATRÍCULA  EXEMPLOS 
PROFESSOR PROFESSOR 1 cargo  público de 

professor em uma escola 
estadual + 1 emprego 
público de professor em 
uma universidade federal 

PROFESSOR TÉCNICO OU CIENTÍFICO 1 emprego público em uma 
escola municipal + 1 cargo 
público de Biólogo em um 
hospital público estadual 

PROFISSIONAL DE SAÚDE PROFISSIONAL DE SAÚDE  1 cargo de pediatra  em um 
posto de saúde municipal + 
1 cargo de pediatra em um 
hospital público federal. 

REGRA:  VEDAÇÃO ACUMULAÇÃO REMUNERADA 
EXCEÇÃO: 
1º requisito: quando houver compatibilidade de horários 
2º requisito: 
a) 2 (dois)  cargos de professor 
b) 1 (um) cargo de professor com outro técnico ou científico. 
c) 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas. 
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Art. 37.  A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
 

Capítulo IV  
Das Responsabilidades 

 
Art. 121.    
O servidor responde civil, penal e administrativame nte pelo exercício irregular de suas 
atribuições. 
 
Art. 122.    
A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou  comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.   
§ 1o A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na 
forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela 
via judicial.   
§ 2o Tratando-se de dano causado a terceiros, respo nderá o servidor perante a Fazenda 
Pública, em ação regressiva.   
§ 3o A obrigação  de reparar o  dano estende-se aos  sucessores e contra eles será 
executada, até o limite do valor da herança recebid a. 
 
Art. 123.    
A responsabilidade penal abrange os crimes e contra venções imputadas ao servidor, nessa 
qualidade.  
 
Art. 124.    
A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no 
desempenho do cargo ou função. 
 
Art. 125.   
As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre 
si.  
 
Art. 126.    
A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou sua autoria. 

Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabili zado civil, penal ou 
administrativamente por dar ciência à autoridade su perior ou, quando houver suspeita de 
envolvimento desta, a outra autoridade competente p ara apuração de informação 
concernente à prática de crimes ou improbidade de q ue tenha conhecimento, ainda que 
em decorrência do exercício de cargo, emprego ou fu nção pública. (Incluído pela Lei nº 
12.527, de 2011) 

 
Comentários: 
 
O servidor responde por seus atos em três esferas à saber: Administrativa, Civil e Penal. Tais 
esferas são independentes e suas sanções poderão cumular-se. 
 
Apesar de serem independentes, há casos em que pode ocorrer interferência do trânsito em 
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julgado da sentença penal nas outras esferas, dependendo do conteúdo ou dos fundamentos da 
sentença. 
 
Assim a condenação penal do servidor, uma vez transitada em julgado, desde que seja no exercício 
da função ou em razão dela, implica interferência nas esferas administrativa e civil, acarretando 
reconhecimento automático da responsabilidade do servidor nessas duas esferas. 
 
A absolvição por negativa de autoria ou por inexistência do fato também interfere nas outras 
esferas, absolvendo, igualmente o servidor. Isso porque, se a jurisdição criminal, em que a 
apreciação das provas é muito mais ampla, categoricamente afirma que não foi o agente o autor 
do fato a ele imputado ou que sequer ocorreu o fato aventado, não há como sustentar o contrário 
nas outras esferas. 
 
Já a absolvição penal por mera insuficiência de provas ou por ausência de culpabilidade penal ou, 
ainda, por qualquer outro motivo, não interfere nas demais esferas, pois já se pronunciou o 
Supremo Tribunal Federal neste sentido, na súmula 18 (falta residual). 
 
O servidor não será responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à 
autoridade superior ou, no caso de envolvimento (suspeita) desta, a outra autoridade competente 
de casos de prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em 
decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. 
 

 

Capítulo V 
Das Penalidades    

 

Art. 127.    

São penalidades disciplinares:   

I - advertência;  

II - suspensão;   

        III - demissão;   

        IV - cassação de aposentadoria ou disponibi lidade;   

        V - destituição de cargo em comissão;   

       VI - destituição de função comissionada. 

 
Art. 128.    
Na aplicação das penalidades serão consideradas a n atureza e a gravidade da infração 

cometida, os danos que dela provierem para o serviç o público, as circunstâncias 

agravantes  ou atenuantes e os antecedentes funcion ais.  

Parágrafo único.  O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal 

e a causa da sanção disciplinar. 

 

Art. 129.    

A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do 

art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservânci a de dever funcional previsto em lei, 

regulamentação ou norma interna, que não justifique  imposição de penalidade mais grave. 

 

Art. 130.    

A suspensão será aplicada em caso de reincidência d as faltas punidas com advertência e 

de violação das demais proibições que não tipifique m infração sujeita a penalidade de 

demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.    
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§ 1o Será punido com suspensão de até 15 (quinze) d ias o servidor que, injustificadamente, 

recusar-se a ser submetido a inspeção médica determ inada pela autoridade competente, 

cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a  determinação.   

§ 2o Quando houver conveniência para o serviço, a p enalidade de suspensão poderá ser 

convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou  

remuneração, ficando o servidor obrigado a permanec er em serviço.  

 

Art. 131.   

As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o 

decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exe rcício, respectivamente, se o servidor 

não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.   

Parágrafo único.  O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. 
 

Art. 132.    

A demissão será aplicada nos seguintes casos:   

I - crime contra a administração pública;   

II - abandono de cargo;   

III - inassiduidade habitual;   

IV - improbidade administrativa;   

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na  repartição;   

VI - insubordinação grave em serviço;  

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a pa rticular, salvo em legítima defesa 

própria ou de outrem;   

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;   

 IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;   

 X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do pat rimônio nacional;   

 XI - corrupção;   

 XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou fun ções públicas;   

 XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 1 17. 

 

Comentários: 

Em caso de descumprimento dos deveres ou desrespeito as proibições, os servidores serão 

penalizados de acordo com a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela 

provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 

funcionais. 
Para aplicação de uma penalidade a um servidor, deve-se sempre assegurar o contraditório e a 
ampla defesa do servidor (CF/88, art. 5º, inciso LV). Para isso, o artigo 128, em seu § único, 
estabelece que o ato de imposição da penalidade mencione sempre o fundamento legal e a causa 
da sanção disciplinar. 
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Art. 133.    

Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de c argos, empregos ou funções públicas, 

a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia 

imediata, para apresentar opção no prazo improrrogá vel de dez dias, contados da data da 

ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedim ento sumário para a sua apuração e 

regularização imediata, cujo processo administrativ o disciplinar se desenvolverá nas 

seguintes fases:   

        I - instauração, com a publicação do ato qu e constituir a comissão, a ser composta 

por dois servidores estáveis, e simultaneamente ind icar a autoria e a materialidade da 

transgressão objeto da apuração  

        II - instrução sumária, que compreende indi ciação, defesa e relatório; 

        III - julgamento.  

§ 1o A indicação da autoria de que trata o inciso I  dar-se-á pelo nome e matrícula do 

servidor, e a materialidade pela descrição dos carg os, empregos ou funções públicas em 

situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entida des de vinculação, das datas de 

ingresso, do horário de trabalho e do correspondent e regime jurídico.   

§ 2o A comissão lavrará, até três dias após a publi cação do ato que a constituiu, termo de 

indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem 

como promoverá a citação pessoal do servidor indici ado, ou por intermédio de sua chefia 

imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista 

do processo na repartição, observado o disposto nos  arts. 163 e 164.   

§ 3o Apresentada a defesa, a comissão elaborará rel atório conclusivo quanto à inocência 

ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará 

sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o  respectivo dispositivo legal e remeterá 
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o processo à autoridade instauradora, para julgamen to. 

§ 4o No prazo de cinco dias, contados do recebiment o do processo, a autoridade julgadora 

proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o  caso, o disposto no § 3o do art. 167.   

§ 5o A opção pelo servidor até o último dia de praz o para defesa configurará sua boa-fé, 

hipótese em que se converterá automaticamente em pe dido de exoneração do outro cargo.   

§ 6o Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, 

destituição ou cassação de aposentadoria ou disponi bilidade em relação aos cargos, 

empregos ou funções públicas em regime de acumulaçã o ilegal, hipótese em que os órgãos 

ou entidades de vinculação serão comunicados.   

§ 7o O prazo para  a  conclusão  do  processo  admi nistrativo  disciplinar submetido  ao rito 

sumário não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que constituir  a 

comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze  dias, quando as circunstâncias o 

exigirem.  

§ 8o O procedimento  sumário  rege-se pelas disposi ções deste artigo, observando-se, no 

que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposi ções dos Títulos IV e V desta Lei.  
 

Art. 134.    

Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade d o inativo que houver praticado, na 

atividade, falta punível com a demissão. 

 

Art. 135.    

A destituição de cargo em comissão exercido por não  ocupante de cargo efetivo será 

aplicada nos casos de infração sujeita às penalidad es de suspensão e de demissão.   

Parágrafo único.  Constatada a hipótese de que trat a este artigo, a exoneração efetuada nos 

termos do art. 35 será convertida em destituição de  cargo em comissão.  
 

Art. 136.    

A demissão ou a destituição de cargo em comissão, n os casos dos incisos IV, VIII, X e XI 

do art. 132, implica a indisponibilidade dos bens e  o ressarcimento ao erário, sem prejuízo 

da ação penal cabível.  

 

Art. 137.    

A demissão ou a destituição de cargo em comissão, p or infringência do art. 117, incisos IX 

e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova inves tidura em cargo público federal, pelo 

prazo de 5 (cinco) anos.   

Parágrafo único.  Não poderá retornar ao serviço pú blico federal o servidor que for demitido 

ou destituído do cargo em comissão por infringência  do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.  
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ARTIGO PENALIDADES INFRINGÊNCIA 

136 Demissão ou a Destituição 

de Cargo em Comissão 

Art. 132, incisos IV, VIII, X e XI 

Indisponibilidades dos bens 

e ressarcimento ao erário + 

ação penal cabível 

137 Demissão ou a Destituição 

de Cargo em Comissão 

Art. 117, incisos IX e XI 

Incompatibiliza o ex-servidor 

para nova investidura em 

cargo público federal, pelo 

prazo de 5 anos. 

137, § ú Demissão ou a Destituição 

de Cargo em Comissão 

Art. 132, incisos I, IV, VIII, X e 

XI. 

Gera: Veda o retorno ao 

serviço público federal. 

 
 

Art. 138.    
Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 

trinta dias consecutivos. 

 

Comentários: 

 

As faltas não precisam ocorrer no mês corrente sendo possível terem iniciado em um mês e 

completado o período de 31 dias ou mais no mês seguinte. 

 

Art. 139.    

Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao se rviço, sem causa justificada, por 

sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.  

 

Art. 140.    

Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade h abitual, também será adotado o 

procedimento sumário a que se refere o art. 133, ob servando-se especialmente que:   

 I - a indicação da materialidade dar-se-á:   

 a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicaçã o precisa do período de ausência 

intencional do servidor ao serviço superior a trint a dias;   

 b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicaç ão dos dias de falta ao serviço sem 

causa justificada, por período igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, 

durante o período de doze meses; 

 II - após a apresentação da defesa a comissão elab orará relatório conclusivo quanto 

à inocência ou  à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais 

dos autos, indicará o respectivo dispositivo  legal , opinará, na hipótese de abandono 

de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao s erviço superior a trinta dias e 

remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. 
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Comentários: 

Tanto por abandono de cargo, quanto por inassiduidade habitual, a penalidade a ser aplicada será 

DEMISSÃO, pela Autoridade máxima do órgão ou Entidade. 

Já em relação às demais penalidades, as Autoridades competentes são as hierarquicamente 

inferiores previstas em seus regulamentos, regimentos internos, e demais atos normativos.  

Tanto para apuração de Acumulação Ilegal de cargos, empregos ou funções públicas (art. 133, da 

Lei nº 8.112/90) quanto para apuração de abandono de cargo ou Inassiduidade  Habitual será 

adotado o PROCEDIMENTO SUMÁRIO. 

Art. 141.    

As penalidades disciplinares serão aplicadas:  

       I - pelo Presidente da República, pelos Pres identes das Casas do Poder Legislativo e 

dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da R epública, quando se tratar de demissão 

e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de s ervidor vinculado ao respectivo Poder, 

órgão, ou entidade;  

        II - pelas autoridades administrativas de h ierarquia imediatamente inferior àquelas 

mencionadas no inciso anterior     quando se tratar  de suspensão superior a 30 (trinta) dias;   

        III - pelo chefe da repartição e outras aut oridades na forma dos respectivos regimentos 

ou regulamentos, nos casos de advertência ou de sus pensão de até 30 (trinta) dias;   

        IV - pela autoridade que houver feito a nom eação, quando se tratar de destituição de 

cargo em comissão. 

 

AUTORIDADES PENALIDADES 

I – Servidor do: 

• Poder Executivo Federal: Presidente 

da República 

• Poder Legislativo Federal: 

Presidentes das Casas P. Legislativo. 

• Poder Judiciário: Presidente dos 

Tribunais Federais (exemplo: 

Presidente dos TRTs, Presidentes dos 

TREs) 

• Ministério Público da União: 

Procurador Geral da República. 

Demissão 

 

 

                       Aposentadoria 

 

Cassação  

                                  

                      Disponibilidade 

II – Autoridades administrativas 

hierarquicamente inferiores às mencionadas 

no item 1 

Suspensão Superior a 30 dias. 

III – Chefe de repartição e outras autoridades  

                 Advertência 

Penas  

                 Suspensão até 30 dias. 

 

IV – A autoridade que houver feito a nomeação Destituição de Cargo em Comissão. 

Presidente da República, em âmbito federal, aplica a pena de demissão a servidores da 

Administração Direta da União. Em respeito ao princípio da Simetria, nas demais entidades 

federativas a competência para demitir servidores da Administração Direta será de Governadores 

e Prefeitos. 
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Art. 142.   

A ação disciplinar prescreverá:   

        I - em 5 (cinco) anos, quanto às  infrações  puníveis com demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade e destituição de c argo em comissão;   

       II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;   

       III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto á advertência.   

§ 1o O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.   

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal  aplicam-se às infrações disciplinares 

capituladas também como crime.  

§ 3o A abertura de sindicância ou  a instauração de  processo  disciplinar  interrompe  a 

prescrição, até a decisão final proferida por autor idade competente.   

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo co meçará a correr a partir do dia em que 

cessar a interrupção.  

 

Comentários: 

 
O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. 
A aplicação de qualquer punição ao agente público pressupõe a instauração de processo 
administrativo com respeito ao contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade da sanção 
aplicada. 
No que diz respeito à necessidade de presença de advogado, o Supremo Tribunal Federal, por 
força da Súmula Vinculante nº 5, orienta que: “a falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende  a Constituição ”. 
 

AÇÃO DISCIPLINAR - PRESCRIÇÃO 
 

Demissão, Cassação (Aposentadoria e 
Disponibilidade) e Destituição de Cargo em 
Comissão. 

5 ANOS 

Suspensão  2 ANOS 
Advertência  180 DIAS 

 

 

Título V 
Do Processo Administrativo Disciplinar   

Capítulo I 
Disposições Gerais    

 
Art. 143.    
A autoridade que tiver ciência de irregularidade no  serviço público é obrigada a promover a 
sua apuração imediata, mediante sindicância ou proc esso administrativo disciplinar, 
assegurada ao acusado ampla defesa.  § 1o (Revogado  pela Lei nº 11.204, de 2005)  
§ 2o (Revogado pela Lei nº 11.204, de 2005)  
§ 3o A apuração de que trata o caput, por solicitaç ão da autoridade a que se refere, poderá 
ser promovida por autoridade de órgão ou entidade d iverso daquele em que tenha ocorrido 
a irregularidade, mediante competência específica p ara tal finalidade, delegada em caráter 
permanente ou temporário pelo Presidente da Repúbli ca, pelos presidentes das Casas do 
Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo P rocurador-Geral da República, no âmbito 
do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas  as competências para o julgamento 
que se seguir à apuração. 
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Art. 144.    
As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a 

identificação e o endereço do denunciante e sejam f ormuladas por escrito, confirmada a 

autenticidade.   

Parágrafo único.  Quando o fato narrado não configu rar evidente infração disciplinar ou 

ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta  de objeto.   
 
Art. 145.    
Da sindicância poderá resultar:   
       I - arquivamento do processo;   

       II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;   

       III - instauração de processo disciplinar.   

        Parágrafo único.  O prazo para conclusão da  sindicância não excederá 30 (trinta) dias, 

podendo ser prorrogado por igual período, a critéri o da autoridade superior. 

 

                                                                           

 

 

                                           PRAZO PARA CONCLUSÃO = 30 DIAS 

                                                                      +  

                                    (30 DIAS DE PRORROGAÇÃO A CRITÉRIO DA AUTORIDADE SUPERIOR) 

 
 
Art. 146.    

Sempre que o ilícito praticado pelo servidor enseja r a imposição de penalidade de 

suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão , cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade, ou destituição de cargo em comissã o, será obrigatória a instauração de 

processo disciplinar.  
 

Comentários: 

A sindicância e o processo administrativo disciplinar são os meios disponibilizados pela Lei 

8.112/90 para apuração de irregularidades cometidas pelos servidores públicos no exercício de 

suas atribuições. Assim, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo 

disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.   

 

As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a 

identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a 

autenticidade (art. 144) 

 

É importante ressaltar que a Comissão de Sindicância/PAD não tem competência para aplicar 

penalidade a um servidor. Tal Comissão, apenas sugere a penalidade a ser aplicada pela 

autoridade julgadora (aquela competente para aplicar a pena sugerida – Lei 8.112/90, art 141). 
 

 
 
 
 

INÍCIO DECISÃ
O 
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Capítulo II 
Do Afastamento Preventivo  

 
Art. 147.    
Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da 

irregularidade, a autoridade instauradora do proces so disciplinar poderá determinar o seu 

afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de at é 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da 

remuneração.   

 Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorroga do por igual prazo, findo o qual 

cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o  processo. 

 

Comentários:  

Trata-se de medida acautelatória, portanto NÃO constitui PENALIDADE. 

 

                                                         PRAZO = 60 DIAS 

                                                                      +  

                                                                               (60 DIAS DE PRORROGAÇÃO ) 

 

Capítulo III 
Do Processo Disciplinar   

 
Art. 148.    

O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por 

infração praticada no exercício de suas atribuições , ou que tenha relação com as atribuições 

do cargo em que se encontre investido.  

 

Art. 149.    

O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis 

designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que 

indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá  ser ocupante de cargo efetivo superior ou 

de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 

§ 1o A Comissão terá como secretário servidor desig nado pelo seu presidente, podendo a 

indicação recair em um de seus membros.  

§ 2o Não poderá participar de comissão de sindicânc ia ou de inquérito, cônjuge, 

companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até 

o terceiro grau. 

 

Art. 150.    

A Comissão exercerá suas atividades com independênc ia e imparcialidade, assegurado o 

sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido p elo interesse da administração.   

Parágrafo único.  As reuniões e as audiências das c omissões terão caráter reservado. 
 

Art. 151.    
O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:   

        I - instauração, com a publicação do ato qu e constituir a comissão;   

        II - inquérito administrativo, que compreen de instrução, defesa e relatório;   

AFASTAMENTO 
PREVENTIVO 
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        III - julgamento.  

 

 

PROCESSO DISCIPLINAR 

 

 

3 FASES 

INSTAURAÇÃO 

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO (Defesa + 

relatório) 

JULGAMENTO 

 
 

Art. 152.    

O prazo para a conclusão do processo disciplinar nã o excederá 60 (sessenta) dias, 

contados da data de publicação do ato que constitui r a comissão, admitida a sua 

prorrogação por igual prazo, quando as circunstânci as o exigirem.   

§ 1o Sempre que necessário, a comissão dedicará tem po integral aos seus trabalhos, 

ficando seus membros dispensados do ponto, até a en trega do relatório final.   

§ 2o As reuniões da  comissão  serão registradas em  atas que deverão detalhar as 

deliberações adotadas. 

 

Seção I 
Do Inquérito   

Art. 153.    

O inquérito administrativo obedecerá ao princípio d o contraditório, assegurada ao acusado 

ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos  admitidos em direito. 

Art. 154.    

Os autos da sindicância integrarão o processo disci plinar, como peça informativa da 

instrução.   

Parágrafo único.  Na hipótese de o relatório da sin dicância concluir que a infração está 

capitulada como ilícito penal, a autoridade compete nte encaminhará cópia dos autos ao 

Ministério Público, independentemente da imediata i nstauração do processo disciplinar. 

 

Art. 155.    
Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada  de depoimentos, acareações, 
investigações e diligências cabíveis, objetivando a  coleta de prova, recorrendo, quando 
necessário, a técnicos e peritos, de modo a permiti r a completa elucidação dos fatos.  
 
Art. 156.    

É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por 

intermédio de procurador, arrolar e reinquirir test emunhas, produzir provas e contraprovas 

e formular quesitos, quando se tratar de prova peri cial.  

§ 1o O presidente da comissão poderá denegar pedido s considerados impertinentes, 

meramente protelatórios, ou de nenhum interesse par a o esclarecimento dos fatos.   

§ 2o Será indeferido o pedido de prova pericial, qu ando a comprovação do fato independer 

de conhecimento especial de perito.  
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Art. 157 .   

As testemunhas serão intimadas a depor mediante man dado expedido pelo presidente da 

comissão, devendo a segunda via, com o ciente do in teressado, ser anexado aos autos.  

Parágrafo único.  Se a testemunha for servidor públ ico, a expedição do mandado será 

imediatamente comunicada ao chefe da repartição ond e serve, com a indicação do dia e 

hora marcados para inquirição.  

 

Art. 158 .   
O depoimento será prestado oralmente e reduzido a t ermo, não sendo lícito à testemunha 
trazê-lo por escrito.   
 § 1o As testemunhas serão inquiridas separadamente .   

 § 2o Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à 

acareação entre os depoentes.  

 

Art. 159.   

Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do 

acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158.   

§ 1o No caso de mais de um acusado, cada um deles s erá ouvido separadamente, e sempre 

que divergirem em suas declarações sobre fatos ou c ircunstâncias, será promovida a 

acareação entre eles.   
§ 2o O procurador do acusado poderá assistir ao int errogatório, bem como à inquirição das 
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas pergun tas e respostas, facultando-se-lhe, 
porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.  

 
Art. 160.    

Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acu sado, a comissão proporá à 

autoridade competente que ele seja submetido a exam e por junta médica oficial, da qual 

participe pelo menos um médico psiquiatra.   

Parágrafo único.  O incidente de sanidade mental se rá processado em auto  apartado  e 

apenso ao processo principal, após a expedição do l audo pericial. 

 

Art. 161.    

Tipificada a infração disciplinar, será formulada a  indiciação do servidor, com a 

especificação dos fatos a ele imputados e das respe ctivas provas.   

§ 1o O indiciado será citado por mandado expedido p elo presidente da comissão para 

apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dia s, assegurando-se-lhe vista do processo 

na repartição.  

§ 2o Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias. 

§ 3o O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo d obro, para diligências reputadas 

indispensáveis.   

§ 4o No caso de recusa do indiciado em apor o cient e na cópia da citação, o prazo para 

defesa contar-se-á da data declarada, em termo próp rio, pelo membro da comissão que fez 

a citação, com a assinatura de (2) duas testemunhas .  

Art. 162.    

O indiciado que mudar de residência fica obrigado a  comunicar à comissão o lugar onde 

poderá ser reencontrado.  
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Art. 163.    

Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabid o, será citado por edital, publicado no 

Diário Oficial da União e em jornal de grande circu lação na localidade do último domicílio 

conhecido, para apresentar defesa.   

Parágrafo único.  Na hipótese deste artigo, o prazo  para defesa será de 15 (quinze) dias a 

partir da última publicação do edital. 

 
Art. 164.  Considerar-se-á revel o indiciado que, r egularmente citado, não apresentar 
defesa no prazo legal.  
§ 1o  A revelia será declarada, por termo, nos autos do  processo e devolverá o prazo para 
a defesa.  

§ 2o  Para defender o indiciado revel, a autoridade ins tauradora do processo designará um 

servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupa nte de cargo efetivo superior ou de 

mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Redação dada 

pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  

 

Art. 165.    

Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças 

principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua 

convicção.   

 § 1o O relatório será sempre conclusivo quanto à i nocência ou à responsabilidade do 

servidor.   

 § 2o Reconhecida a responsabilidade do servidor, a  comissão indicará o dispositivo legal 

ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâ ncias agravantes ou atenuantes. 

 

Art. 166 .   

O processo disciplinar, com o relatório da comissão , será remetido à autoridade que 

determinou a sua instauração, para julgamento. 
 

Comentários: 

 

• Observa-se que o Estatuto Federal assegura ao Servidor Público o Devido Processo Legal e a 

Ampla Defesa. 

• Mesmo sendo considerado Revel, o indiciado tem direito a um defensor dativo.  

• A comissão disciplinar não tem poderes para a aplicação da penalidade, ficando esta, portanto, 

adstrita ao relatório e encaminhamento a Autoridade Julgadora, prevista no artigo 141. O relatório 

será conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor. 

 
As atividades da comissão devem respeitar os critérios de independência e imparcialidade, 
observando o sigilo necessário à elucidação do fato e ao interesse da Administração (Art. 150, 
da Lei nº 8.112/90). 
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Seção II 
Do Julgamento   

 

Art. 167.   

No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebiment o do processo, a autoridade julgadora 

proferirá a sua decisão. 

§ 1o Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçad a da autoridade instauradora do 

processo, este será encaminhado à autoridade compet ente, que decidirá em igual prazo.   

§ 2o Havendo mais de um indiciado e  diversidade  d e  sanções,  o julgamento caberá  à 

autoridade competente para a imposição da pena mais  grave.   

§ 3o Se a penalidade prevista for a demissão ou cas sação de aposentadoria ou 

disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades  de que trata o inciso I do art. 141.   

§ 4o Reconhecida pela comissão a inocência do servi dor, a autoridade instauradora do 

processo determinará o seu arquivamento, salvo se f lagrantemente contrária à prova dos 

autos. 

 

Art. 168.   

O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo  quando contrário às provas dos autos.   

Parágrafo único.  Quando o relatório da  comissão c ontrariar  as provas dos autos, a 

autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar  a penalidade proposta, abrandá-la ou 

isentar o servidor de responsabilidade. 

 

Art. 169.   

Verificada a ocorrência de vício insanável, a autor idade que determinou a instauração do 

processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e 

ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra com issão para instauração de novo 

processo.   

§ 1o O julgamento fora do prazo legal não implica n ulidade do processo.   

§ 2o A autoridade julgadora que der causa à prescri ção de que trata o art. 142, § 2o,será 

responsabilizada na forma do Capítulo IV do Título IV. 

  

Art. 170.   

Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridad e julgadora determinará o registro do fato 

nos assentamentos individuais do servidor. 

 

Art. 171. 

Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao 

Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. 

 

Art. 172.   

O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou 

aposentado voluntariamente, após a conclusão do pro cesso e o cumprimento da 

penalidade, acaso aplicada.   

Parágrafo único.  Ocorrida  a  exoneração de que tr ata o parágrafo único, inciso I do  art. 34, 

o ato será convertido em demissão, se for o caso. 
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Art. 173. 

Serão assegurados transporte e diárias:   

I - ao servidor convocado para prestar depoimento f ora da sede de sua repartição, na 

condição de testemunha, denunciado ou indiciado;   

II - aos membros da comissão e ao secretário, quand o obrigados a se deslocarem da  sede 

dos trabalhos para a realização de missão essencial  ao esclarecimento dos fatos. 

 

 

 

Comentários:  

1) INSTAURAÇÃO  

Dá-se a instauração do PAD com a publicação da portaria de designação e constituição da 

Comissão de Inquérito encarregada de proceder aos trabalhos de investigação. O PAD será 

conduzido por Comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade 

competente, dentre eles será escolhido o presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo 

superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Art. 

149) 

Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou 

parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.   

 

2) INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 

2.1) INSTRUÇÃO 

Caso tenha havido uma sindicância prévia à instauração do PAD, seus autos o integrarão como 

forma informativa. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada 

como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, 

independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.   

Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações 

e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e 

peritos, de  modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Será indeferido o pedido de prova 

pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.   

Possibilidade de incidente de sanidade mental que será processado em auto apartado e apenso 

Características  Sindicância Processo Administrativo 
Disciplinar Procedimento Sumário 

Penalidades 

Advertência e 
Suspensão até 30 
dias 

Qualquer penalidade, sendo 
obrigatória a instauração nos casos 
de suspensão maior que 30 dias, 
demissão, cassação e destituição 

Demissão; cassação e destituição em 
decorrência de abandono de cargo, 
inassiduidade habitual e acumulação 
ilegal. 

Comissão 
Conforme 
regulamento 
próprio 

3(três) servidores estáveis 2(dois) servidores estáveis 

Duração 30dias + 30 dias 60 dias + 60 dias 30 dias + 15 dias 

Fases 

                             
Se utilizada para 
aplicação da pena, 
deverá adotar as 
mesmas fases do 
P.A.D. 

1) Instauração                                   
2)Inquérito administrativo                     
2.1) Instrução                        
2.2)Defesa                                         
2.3) Relatório                                      
3) Julgamento 

1) Instauração                                     
2) Instrução Sumária                                  
2.1) Indiciação                        
2.2)Defesa                                           
2.3) Relatório                                      
3) Julgamento 
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ao processo principal, após expedição do laudo pericial. 

O servidor pode acompanhar todo o processo pessoalmente ou por meio de procurador, arrolar e 

reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de 

prova pericial.   

O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 

defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.   

Concluídos todos os procedimentos, a Comissão, de posse de elementos comprobatórios, decidirá, 

com base nesses elementos, se o servidor deverá ou não ser indiciado. Caso a Comissão entenda 

que não deve, o processo será arquivado, do contrário, formulará a indiciação do servidor. 

A partir da indiciação, o servidor deverá ser citado para que apresente sua defesa escrita. A 

instrução é encerrada com a citação (quando em lugar incerto ou sabido será citado por edital – 

art. 163). 

Prazos para apresentação de defesa escrita: 

a) havendo apenas um indiciado, possui ele 10 dias para apresentação da defesa escrita, contados 

da data de aposição de sua ciência na cópia da citação a ele entregue, ou, caso ele se recuse a 

assinar, conta-se o prazo da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez 

a citação, com a assinatura de 2 testemunhas; 

b) havendo mais de um indiciado, o prazo será comum para todos, de 20 dias, contados da data 

de ciência do último citado; 

c) o prazo para apresentação da defesa pode ser prorrogado pelo dobro, pelo presidente da 

comissão, caso sejam indispensáveis diligências para a preparação da defesa. Assim, havendo 

somente um indiciado, o prazo poderá ser de 30 dias (10+20). Se mais de um os indiciados, o 

prazo poderá ser de 60 dias (20+40); 

d) o prazo para defesa, quando a citação for feita por edital, será de 15 dias, contados da data da 

última publicação do edital. A citação por edital ocorre quando o indiciado se encontra em local 

desconhecido e deve ser feita no DOU e em jornal de grande circulação na localidade do último 

domicílio conhecido do servidor. 

 

2.2) DEFESA 

Devido ao princípio da verdade material, aplicado no PAD, caso o indiciado não apresente sua 

defesa escrita, no prazo estipulado, não surge nenhuma presunção legal contra o servidor e, pra 

defender o revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor 

dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou e mesmo nível, ou ter nível 

escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Assim, sempre haverá defesa escrita, seja pelo 

próprio indiciado, pelo seu procurador e a revelia não possui efeito de confissão (art.164). 

Com a devida apreciação da defesa e Comissão elaborará relatório minucioso e conclusivo 

expondo sua convicção. 

 

3) JULGAMENTO 

Se houver penalidade a ser aplicada, o julgamento do processo deverá ser feito pela autoridade 

competente para aplicar essa penalidade (art. 141). 

A autoridade julgadora não está totalmente vinculada à conclusão do relatório da comissão, visto 

que a lei estabelece que o relatório deve ser acatado, salvo se sua conclusão for contrária à prova 

dos autos. Nesse caso, a autoridade julgadora, motivadamente, poderá agravar ou abrandar a 

penalidade proposta ou, até mesmo, isentar o servidor de penalidade. 

A decisão da autoridade julgadora deverá ocorrer em 20 dias (art. 167). 
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Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este 

deverá ser encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo, 20 dias. 

 

A conclusão do PAD se dará em 60 dias contados da data de publicação do ato que constituir a 

comissão. Admite-se prorrogação por mais 60 dias quando as circunstâncias exigirem. Portangto, 

60 + 60 dias, no máximo. 

 

  

      Seção III 
Da Revisão do Processo   

Art. 174.   

O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualqu er tempo, a pedido ou de ofício, quando 

se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíve is de justificar a inocência do punido 

ou a inadequação da penalidade aplicada.   

§ 1o Em caso de falecimento, ausência ou desapareci mento do servidor, qualquer pessoa 

da família poderá requerer a revisão do processo.   

§ 2o No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo 

curador.  

 

Art. 175.   

No processo revisional, o ônus da prova cabe ao req uerente. 

 

Art. 176.   

A simples alegação de injustiça da penalidade não c onstitui fundamento para a revisão, que 

requer elementos novos, ainda não apreciados no pro cesso originário. 

 

Art. 177.    

O requerimento de revisão do processo será dirigido  ao Ministro de Estado ou autoridade 

equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminha rá o pedido ao dirigente do órgão ou 

entidade onde se originou o processo disciplinar.   

Parágrafo único.  Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição 

de comissão, na forma do art. 149. 

 

Art. 178.   

A revisão correrá em apenso ao processo originário.    

Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente p edirá dia e hora para a produção de provas 

e inquirição das  testemunhas que arrolar. 

 

Art. 179.   

A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 

 

Art. 180.   

Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no q ue couber, as normas e procedimentos 

próprios da comissão do processo disciplinar. 
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Art. 181.    

O julgamento caberá à autoridade que aplicou a pena lidade, nos termos do art. 141.   

Parágrafo único.  O prazo para julgamento será de 2 0 (vinte) dias, contados do recebimento 

do processo, no curso do qual a autoridade julgador a poderá determinar diligências. 

Art. 182.   

Julgada procedente a revisão, será declarada sem ef eito a penalidade aplicada, 

restabelecendo-se todos os direitos do servidor, ex ceto em relação à destituição do cargo 

em comissão, que será convertida em exoneração.   

Parágrafo único.  Da revisão do processo não poderá  resultar agravamento de penalidade. 

 

Comentários:  

O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se 

aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a 

inadequação da penalidade aplicada. Não pode ser alegada injustiça na aplicação da penalidade 

aplicada anteriormente. 

Essa revisão do processo não pode ser encarada como uma segunda instância administrativa, 

visto que só caberá se houver fatos novos. 

Poderá ocorrer de ofício ou a pedido do servidor ou de pessoa da família, caso ele tenha falecido 

ou encontre-se ausente ou desaparecido. 

No processo revisional o ônus da prova cabe ao requerente (art. 175), ao contrário do PAD. Sendo 

assim, na revisão, inverte-se o ônus da prova. 

Caso seja deferida a revisão do processo (o juízo de admissibilidade compete ao Ministro de 

Estado ou equivalente), será constituída uma comissão revisora, a qual terá 60 dias, 

improrrogáveis, para conclusão dos seus trabalhos. 

O prazo para julgamento, pela mesma autoridade que aplicou a penalidade é de 20 dias, contados 

do recebimento do processo, sendo possível, dentro desse período, determinar diligências. 

Da revisão não poderá resultar o agravamento da penalidade (não se admite o “reformatio in pejus”) 
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Título VI 
Da Seguridade Social do Servidor  

Capítulo I 
Disposições Gerais   

 

Art. 183.    

A União manterá Plano de Seguridade Social para o s ervidor e sua família.  

§ 1o O servidor ocupante de cargo em comissão que n ão seja, simultaneamente, ocupante 

de cargo ou emprego efetivo na administração públic a direta, autárquica e fundacional não 

terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à 

saúde. (Redação dada pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003) 

§ 2o  (Revogado pela Medida Provisória nº 689, de 2015)    Produção de efeito 

§ 3o Será assegurada ao servidor licenciado ou afas tado sem remuneração a manutenção 

da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Soci al do Servidor Público, mediante o 

recolhimento mensal da contribuição própria, no mes mo percentual devido pelos servidores 

em atividade, acrescida do valor equivalente à cont ribuição da União, suas autarquias ou 

fundações, incidente sobre a remuneração total do c argo a que faz jus no exercício de suas 

atribuições, computando-se, para esse efeito, inclu sive, as vantagens pessoais.   (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 689, de 2015)   Produção de efeito  

§ 4o O recolhimento de que trata o § 3o deve ser ef etuado até o segundo dia útil após a data 

do pagamento das remunerações dos servidores públic os, aplicando-se os procedimentos 

de cobrança e execução dos tributos federais quando  não recolhidas na data de 

vencimento.  (Incluído pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003) 

 

Art. 184.   

O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura a os riscos a que estão sujeitos o servidor 

e sua família, e compreende um conjunto de benefíci os e ações que atendam às seguintes 

finalidades:   

         I - garantir meios de subsistência  nos ev entos de doença, invalidez, velhice, acidente 

em serviço, inatividade,  

falecimento e reclusão;   

        II - proteção à maternidade, à adoção e à p aternidade;   

        III - assistência à saúde.   

Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos  termos e condições definidos em 

regulamento, observadas as disposições desta Lei.  

 

Art. 185.    

Os benefícios do Plano de Seguridade Social do serv idor compreendem:  

        I - quanto ao servidor:   

        a) aposentadoria;   

        b) auxílio-natalidade;   

        c) salário-família;   

        d) licença para tratamento de saúde;   

        e) licença à gestante, à adotante e licença -paternidade;   

        f) licença por acidente em serviço;   

        g) assistência à saúde;   
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        h) garantia de condições individuais e ambi entais de trabalho satisfatórias;   

        II - quanto ao dependente:  

        a) pensão vitalícia e temporária;   

        b) auxílio-funeral;   

        c) auxílio-reclusão;   

        d) assistência à saúde.   

§1o As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades 

aos quais se encontram vinculados os servidores, ob servado o disposto nos arts.189 e 224.   

§ 2o O recebimento indevido de benefícios havidos p or fraude, dolo ou má-fé, implicará 

devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo  da ação penal cabível.  

 

Comentários: 

“De modo a conferir maior proteção ao servidor público federal afastado em razão de licenças ou 

afastamentos sem remuneração notadamente àqueles em usufruto de licenças para tratar de 

interesses particulares (art. 91, da Lei nº 8.112/90) verificou-se a necessidade de manutenção 

obrigatória da vinculação ao Regime Próprio de Previdência do Servidor da União – RPPS.” A 

alteração, já adotada por alguns entes da federação, propõe que o servidor afastado ou licenciado 

mantenha sua vinculação ao RPPS por meio da respectiva contribuição acrescida da parcela da 

União, suas autarquias ou fundações o que garantirá a fruição de todos os benefícios 

previdenciários previstos na Lei nº 8.112/90. Em prol do interesse público o servidor que usufrui de 

licença requerida no seu interesse arque com a contribuição da União, suas autarquias ou 

fundações já que estes estarão privados da força de trabalho com tais afastamentos. 

 

DOS BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SER VIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – QUANTO AO SERVIDOR II – QUANTO AO DEPENDENTE 

        a) aposentadoria;   

        b) auxílio-natalidade;   

        c) salário-família;   

        d) licença para tratamento de saúde;   

        e) licença à gestante, à adotante e 

licença-paternidade;   

        f) licença por acidente em serviço;   

        g) assistência à saúde;   

        h) garantia de condições individuais e    

ambientais de trabalho satisfatórias;   

 

        a) pensão vitalícia e temporária;   

        b) auxílio-funeral;   

        c) auxílio-reclusão;   

        d) assistência à saúde.   
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Capítulo II 
Dos Benefícios   

Seção I 
Da Aposentadoria    

 

Art. 186.    

O servidor será aposentado:  (Vide art. 40 da Constituição) 

        I - por invalidez permanente, sendo os prov entos integrais quando decorrente de 

acidente em serviço, moléstia profissional ou doenç a grave, contagiosa ou incurável,  

especificada em lei, e proporcionais nos demais cas os;   

        II - compulsoriamente,  aos setenta anos de  idade, com proventos proporcionais ao 

tempo de serviço;   

        III - voluntariamente:   

        a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço,  se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com 

proventos integrais;  

        b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercíci o em funções de magistério se professor, e 25 

(vinte e cinco) se professora, com proventos integr ais;   

        c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se home m, e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com 

proventos proporcionais a esse tempo;   

        d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade,  se homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, 

com proventos proporcionais ao tempo de serviço.   

§ 1o Consideram-se  doenças  graves,  contagiosas o u  incuráveis,  a  que se  refere  o inciso 

I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental , esclerose múltipla, neoplasia maligna, 

cegueira posterior ao ingresso no serviço  público,  hanseníase, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitant e, espondiloartrose  anquilosante, 

nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget  (osteíte deformante), Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a l ei indicar, com base na medicina 

especializada.   

§ 2o Nos casos de exercício de atividades considera das insalubres ou perigosas, bem como 

nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria  de que trata o inciso III, "a" e  "c", 

observará o disposto em lei específica.  

§ 3o Na hipótese do inciso I o servidor será submet ido à junta médica oficial, que atestará a 

invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo 

ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no ar t. 24. 

 

Art. 187.    

A aposentadoria compulsória será automática, e decl arada por ato, com vigência a partir do 

dia imediato àquele em que o servidor atingir a ida de-limite de permanência no serviço ativo. 

 

Art. 188. 

A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorar á a partir da data da publicação do 

respectivo ato. 

§ 1o A aposentadoria por invalidez será precedida d e licença para tratamento de saúde, por 

período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 2o Expirado o período de licença e não estando em  condições de reassumir o cargo ou 

de ser readaptado, o servidor será aposentado. 
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§ 3o O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da 

aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. 

§ 4o  Para os fins do disposto no § 1o deste artigo , serão consideradas apenas as licenças 

motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. (Incluído 

pela Lei nº 11.907, de 2009)  

§ 5o  A critério da Administração, o servidor em li cença para tratamento de saúde ou 

aposentado por invalidez poderá ser convocado a qua lquer momento, para avaliação das 

condições que ensejaram o afastamento ou a aposenta doria. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 

2009) 

 

Art. 189.   

O provento da aposentadoria será calculado com obse rvância do disposto no § 3o do art. 

41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que  se modificar a remuneração dos 

servidores em atividade.   

Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisq uer benefícios ou vantagens 

posteriormente concedidas aos servidores em ativida de, inclusive quando decorrentes de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função  em que se deu a aposentadoria. 

 

Art. 190.   

O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se acometido de 

qualquer das moléstias especificadas no § 1o do art . 186 desta Lei e, por esse motivo, for 

considerado inválido por junta médica oficial passa rá a perceber provento integral, 

calculado com base no fundamento legal de concessão  da aposentadoria. (Redação dada 

pela Lei nº 11.907, de 2009)  

 

Art. 191.   

Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento  não será inferior a 1/3 (um terço) da 

remuneração da atividade. 

Art. 192. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  

 

Art. 193. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  

Art. 194.   

Ao servidor aposentado será paga a gratificação nat alina, até o dia vinte do mês de 

dezembro, em valor equivalente ao respectivo proven to, deduzido o adiantamento recebido.  

 

Art. 195.   

Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado  de operações bélicas, durante a 

Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315,  de 12 de setembro de 1967, será 

concedida aposentadoria com provento integral, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço 

efetivo. 

 

Comentários: 

 
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência 
de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
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financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41, 19.12.2003) 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 
17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença 
grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41, 19.12.2003) 

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 
(setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 
complementar;       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015) 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e 
cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não 
poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 
regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 

I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em 
relação ao disposto no  § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de 
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efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de 
previdência previsto neste artigo.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será 
igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do 
óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o 
falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente 
a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de 
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

TIPOS PROVENTOS OBSERVAÇÃO 
 

INVALIDEZ PERMANENTE 

 

Proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 

Exceção:  

 

Proventos Integrais: 

1) ACIDENTE EM 
SERVIÇO; 

2) MOLÉSTIA 
PROFISSIONAL 

3) DOENÇA GRAVE, 
CONTAGIOSA OU 

INCURÁVEL NA FORMA 
DA LEI  (ART. 219, I,  b, DO 
DECRETO N º 2.479/79 E 
ART. 186, § 1º, DA LEI N º 

8.112 DE 1990.) 
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COMPULSORIAMENTE Proporcionais ao tempo de 
contribuição 

Aos 70 anos de idade. 

(Ou aos 75 anos, na forma 
de lei complementar - os 
Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, dos 
Tribunais Superiores e do 
Tribunal de Contas da 
União). 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIAMENTE 

 

Integrais  

100% da Remuneração 
média. 

Homem – 60 anos e 35 
anos de Contribuição 

Mulher – 55 anos e 30 anos 
de contribuição 

------------------------------------ 

Proporcionais 

Homem – 65 anos e tempo 
de contribuição maior ou 

igual a 10  e menor que 35 
ANOS  

Mulher – 60 anos e tempo 
de contribuição maior ou 

igual a 10  e menor que 30 
ANOS  

 

 

 

 

 

 

Tempo de Serviço Público – 
10 anos 

Anos no cargo – 5 anos 

!!! ATENÇÃO: Professores 
da educação infantil, nível 

fundamental e médio, desde 
que exclusivamente em 

função de magistério. Para 
aposentadoria integral há 

redução de 5 anos nos 
requisitos idade e tempo de 
contribuição para homens e 

mulheres. 

 

 

 

 

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição 
fictício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, 
inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de 
outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao 
montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo 
acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 
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§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares 
de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral 
de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-
se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de 
previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, 
poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de 
que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de 
iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, 
no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de 
natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente 
na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos  §§ 14 e 15 poderá ser 
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato 
de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no 
§ 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
41, 19.12.2003) 

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo 
regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao 
estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para 
aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade 
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária 
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os 
servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime 
em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 
proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta 
Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença 
incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
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Seção II 
Do Auxílio-Natalidade    

Art. 196.   

O auxílio-natalidade é devido à servidora por motiv o de nascimento de filho, em quantia 

equivalente ao menor vencimento do serviço público,  inclusive no caso de natimorto.   

§ 1o Na hipótese de parto múltiplo, o valor será ac rescido de 50% (cinquenta por cento), por 

nascituro.   

 § 2o O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro  servidor público, quando a parturiente 

não for servidora.  

 

Seção III 
Do Salário-Família   

Art. 197.   

O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico.   

Parágrafo único.  Consideram-se dependentes econômi cos para efeito de percepção do 

salário-família:   

         I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos 

de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;   

         II - o menor de 21  (vinte e um)  anos que , mediante autorização judicial, viver na 

companhia e às expensas do servidor, ou do inativo;    

        III - a mãe e o pai sem economia própria. 

 

Art. 198.   

Não se configura a dependência econômica quando o b eneficiário do salário-família 

perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outr a fonte, inclusive pensão ou provento 

da aposentadoria, em valor igual ou superior ao sal ário-mínimo. 

 

Art. 199.   

Quando o pai e mãe forem servidores públicos e vive rem em comum, o salário-família será 

pago a um deles; quando separados, será pago a um e  outro, de acordo com a distribuição 

dos dependentes.   

Parágrafo único.  Ao pai e à mãe equiparam-se o pad rasto, a  madrasta e,  na falta destes, 

os representantes legais dos incapazes.  

 

Art. 200.   

O salário-família não está sujeito a qualquer tribu to, nem servirá de base para qualquer 

contribuição, inclusive para a Previdência Social. 

 

Art. 201.   

O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, nã o acarreta a suspensão do pagamento 

do salário-família.  

 

Seção IV  
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Da Licença para Tratamento de Saúde  

Art. 202. 

Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com 

base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração  a que fizer jus.  

  

Art. 203.   

A licença de que trata o art. 202 desta Lei será co ncedida com base em perícia oficial. 

(Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)  

§ 1o Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou 

no estabelecimento hospitalar onde se encontrar int ernado.   

§ 2o Inexistindo médico no órgão ou entidade no loc al onde se encontra ou tenha exercício 

em caráter permanente o servidor, e não se configur ando as hipóteses previstas nos 

parágrafos do art. 230, será aceito atestado passad o por médico particular.   

§ 3o  No caso do § 2o deste artigo, o atestado some nte produzirá efeitos depois de 

recepcionado pela unidade de recursos humanos do ór gão ou entidade. (Redação dada pela 

Lei nº 11.907, de 2009)  

§ 4o  A licença que exceder o prazo de 120 (cento e  vinte) dias no período de 12 (doze) meses 

a contar do primeiro dia de afastamento será conced ida mediante avaliação por junta 

médica oficial. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)  

§ 5o  A perícia oficial para concessão da licença d e que trata o caput deste artigo, bem como 

nos demais casos de perícia oficial previstos nesta  Lei, será efetuada por cirurgiões-

dentistas, nas hipóteses em que abranger o campo de  atuação da odontologia. (Incluído 

pela Lei nº 11.907, de 2009)  

Art. 204.   

A licença para tratamento de saúde inferior a 15 (q uinze) dias, dentro de 1 (um) ano, poderá 

ser dispensada de perícia oficial, na forma definid a em regulamento. (Redação dada pela Lei 

nº 11.907, de 2009) 

 

Art. 205. 

O atestado e o laudo da junta médica não se referir ão ao nome ou natureza da doença, salvo 

quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou 

qualquer das doenças especificadas no art. 186, § 1 o. 

 

Art. 206.   

O servidor que apresentar indícios de lesões orgâni cas ou funcionais será submetido a  

inspeção médica. 

  

Art. 206-A.   

O servidor será submetido a exames médicos periódic os, nos termos e condições definidos 

em regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)  (Regulamento).  

Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput , a União e suas entidades autárquicas 

e fundacionais poderão: (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)  

I - prestar os exames médicos periódicos diretament e pelo órgão ou entidade à qual 
se encontra vinculado o servidor;  (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)  
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II - celebrar convênio ou instrumento de cooperação  ou parceria com os órgãos e 
entidades da administração direta, suas autarquias e fundações;  (Incluído pela Lei nº 
12.998, de 2014) 

III - celebrar convênios com operadoras de plano de  assistência à saúde, 
organizadas na modalidade de autogestão, que possua m autorização de funcionamento 
do órgão regulador, na forma do art. 230; ou  (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)  

IV - prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, 
observado o disposto na  Lei n o 8.666, de 21 de junho de 1993 , e demais normas 
pertinentes.  (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)  

 

Seção V 
Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Pate rnidade 

 

Art. 207.   

Será concedida licença à servidora gestante por 120  (cento e vinte) dias consecutivos, sem 

prejuízo da remuneração.   (Vide Decreto nº 6.690, de 2008) 

§ 1o A licença poderá ter início no primeiro dia do  nono mês de gestação, salvo antecipação 

por prescrição médica.   

§ 2o No caso de nascimento prematuro, a licença ter á início a partir do parto.  

§ 3o No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) d ias do evento, a servidora será submetida 

a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exe rcício.   

§ 4o No caso de aborto atestado por médico oficial,  a servidora terá direito a 30 (trinta) dias 

de repouso remunerado. 

Art. 208.   

Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor ter á direito à licença-paternidade de 5 

(cinco) dias consecutivos.  

 

Art. 209.   

Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis  meses, a servidora lactante terá direito, 

durante a jornada de trabalho, a uma hora de descan so, que poderá ser parcelada em dois 

períodos de meia hora. 

 

Art. 210. 

À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial d e criança até 1 (um) ano de idade, serão 

concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.   (Vide Decreto nº 6.690, de 2008) 

Parágrafo único.  No caso de adoção ou guarda judic ial de criança com mais de 1 (um)  ano 

de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias. 

 

 

DECRETO Nº 6.690, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008. 

  

Institui o Programa de Prorrogação da Licença à Ges tante e à 

Ado tante, estabelece os critérios de adesão ao Program a e dá 

outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que  lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,  e tendo 

em vista o disposto no art. 2o da Lei no 11.770, de  9 de setembro de 2008,   
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DECRETA:  

Art. 1o  Fica instituído, no âmbito da Administração Pública  federal direta, autárquica e fundacional, o Progra ma de 

Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante.   

Art. 2o  Serão beneficiadas pelo Programa de Prorro gação da Licença à Gestante e à Adotante as servido ras 

públicas federais lotadas ou em exercício nos órgão s e entidades integrantes da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional.  

§ 1o  A prorrogação será garantida à servidora públ ica que requeira o benefício até o final do primeir o mês após o 

parto e terá duração de sessenta dias.  

§ 2o  A prorrogação a que se refere o § 1o iniciar- se-á no dia subseqüente ao término da vigência da l icença prevista 

no art. 207 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 , ou do benefício de que trata o art. 71 da Lei no 8.213, de 24 

de julho de 1991.  

§ 3o  O benefício a que fazem jus as servidoras púb licas mencionadas no caput será igualmente garantid o a quem 

adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoç ão de criança, na seguinte proporção: 

I - para as servidoras públicas em gozo do benefíci o de que trata o art. 71-A da Lei nº 8.213, de 1991:  

a) sessenta dias, no caso de criança de até um ano de idade; 

b) trinta dias, no caso de criança de mais de um e menos de quatro anos de idade; e 

c) quinze dias, no caso de criança de quatro a oito  anos de idade. 

II - para as servidoras públicas em gozo do benefíc io de que trata o art. 210 da Lei nº 8.112, de 1990 : 

a) quarenta e cinco dias, no caso de criança de até  um ano de idade; e 

b) quinze dias, no caso de criança com mais de um a no de idade.  

§ 4o  Para os fins do disposto no § 3o, inciso II, alínea “b”, considera-se criança a pessoa de até do ze anos de idade 

incompletos, nos termos do art. 2o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.   

§ 5o  A prorrogação da licença será custeada com re curso do Tesouro Nacional.  

Art. 3o  No período de licença-maternidade e licenç a à adotante de que trata este Decreto, as servidor as públicas 

referidas no art. 2o não poderão exercer qualquer a tividade remunerada e a criança não poderá ser mant ida em 

creche ou organização similar.  

Parágrafo único.  Em caso de ocorrência de quaisque r das situações previstas no caput, a beneficiária perderá o 

direito à prorrogação, sem prejuízo do devido ressa rcimento ao erário.  

Art. 4o  A servidora em gozo de licença-maternidade  na data de publicação deste Decreto poderá solicit ar a 

prorrogação da licença, desde que requerida até tri nta dias após aquela data.  

Art. 5o  Este Decreto aplica-se à servidora pública  que tenha o seu período de licença-maternidade con cluído entre 

10 de setembro de 2008 e a data de publicação deste  Decreto.  

Parágrafo único.  A servidora pública mencionada no  caput terá direito ao gozo da licença pelos dias 

correspondentes à prorrogação, conforme o caso.  

Art. 6o  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá expedir normas complementares para ex ecução 

deste Decreto.   

Art. 7o  Este Decreto entra em vigor na data de sua  publicação.  

Brasília, 11 de dezembro de 2008; 187o da Independê ncia e 120o da República.  

 

Seção VI 
Da Licença por Acidente em Serviço    

Art. 211.   

Será licenciado, com remuneração integral, o servid or acidentado em serviço.  

 

Art. 212. 

Configura acidente em serviço o dano físico ou ment al sofrido pelo servidor, que se 
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relacione, mediata ou imediatamente, com as atribui ções do cargo exercido.   

Parágrafo único.  Equipara-se ao acidente em serviç o o dano:   

         I - decorrente de agressão sofrida e não p rovocada pelo servidor no exercício do cargo;  

        II - sofrido no percurso da residência para  o trabalho e vice-versa. 

 

Art. 213.   

O servidor acidentado em serviço que necessite de t ratamento especializado poderá ser 

tratado em instituição privada, à conta de recursos  públicos.   

Parágrafo único. O tratamento  recomendado  por jun ta médica  oficial constitui medida de 

exceção e somente será admissível quando inexistire m meios e recursos adequados em 

instituição pública. 

 

Art. 214.   

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

circunstâncias o exigirem. 

 

Seção VII 
Da Pensão  

Art. 215. 

 Por morte do servidor, os dependentes, nas hipótes es legais, fazem jus à pensão a partir da 

data de óbito, observado o limite estabelecido no inciso XI do caput do art. 37 da 

Constituição Federal  e no art. 2o da Lei n o 10.887, de 18 de junho de 2004.  (Redação dada 

pela Lei nº 13.135, de 2015)  

 
 Art. 216.  As pensões distinguem-se, quanto à natu reza, em vitalícias e 
temporárias.        (Revogado pela Medida Provisória nº 664, de 
2014)       (Vigência)       (Revogado pela Lei nº 13.135, de 2015)  
        § 1o  A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas pe rmanentes, que somente se 
extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiá rios.         (Revogado pela Medida 
Provisória nº 664, de 2014)        (Vigência)      (Revogado pela Lei nº 13.135, de 2015)  
        § 2o  A pensão temporária é composta de cota ou cotas q ue podem se extinguir ou 
reverter por motivo de morte, cessação de invalidez  ou maioridade do 
beneficiário.        (Revogado pela Medida Provisória nº 664, de 
2014)       (Vigência)       (Revogado pela Lei nº 13.135, de 2015)  

 

Comentários: 

 

Diante de mudanças na área previdenciária em 2014/2015 (Medida Provisória nº 664) a pensão 

por morte do servidor público foi alterada. Cabe destacar que os óbitos de servidores públicos 

ocorridos até 2014 serão regulados pela lei antiga.  

O caráter vitalício da pensão por morte foi modificado. Passa a ter data certa para acabar, pois a 

vitaliciedade agora é exceção. 

 

Art. 217.   

São beneficiários das pensões:   

I - o cônjuge; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

a) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  



 PROFESSOR ALEXANDRE PRADO                                                           
 

b) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

c) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

d) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

e) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente  ou de fato, com percepção de 
pensão alimentícia estabelecida judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

a) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

b) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

c) Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

d) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

III - o companheiro ou companheira que comprove uni ão estável como entidade 
familiar; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

IV - o filho de qualquer condição que atenda a um d os seguintes requisitos: (Incluído 
pela Lei nº 13.135, de 2015)  

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

b) seja inválido; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

c)       (Vide Lei nº 13.135, de 2015)   (Vigência)  

d) tenha deficiência intelectual ou mental, nos ter mos do regulamento; (Incluído pela 
Lei nº 13.135, de 2015)  

V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômi ca do servidor; e (Incluído 
pela Lei nº 13.135, de 2015)  

VI - o irmão de qualquer condição que comprove depe ndência econômica do 
servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV. (Incluído pela Lei nº 13.135, 
de 2015) 

§ 1o  A concessão de pensão aos beneficiários de que tr atam os incisos I a IV 
do caput exclui os beneficiários referidos nos inci sos V e VI. (Redação dada pela Lei nº 
13.135, de 2015) 

§ 2o  A concessão de pensão aos beneficiários de que tr ata o inciso V do caput exclui o 
beneficiário referido no inciso VI. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

§ 3o  O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho  mediante declaração do servidor 
e desde que comprovada dependência econômica, na fo rma estabelecida em 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

Art. 218. 

Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão,  o seu valor será distribuído em partes 

iguais entre os beneficiários habilitados.          (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  
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§ 1o  (Revogado) .        (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

§ 2o  (Revogado) .       (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

§ 3o  (Revogado) .       (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

 

Art. 219.   

A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, pre screvendo tão somente as prestações 

exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.   

Parágrafo único.  Concedida a pensão, qualquer prov a posterior ou habilitação tardia que 

implique exclusão de beneficiário ou redução de pen são só produzirá efeitos a partir da data 

em que for oferecida. 

 

Art. 220.   

Perde o direito à pensão por morte: (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

I - após o trânsito em julgado, o beneficiário cond enado pela prática de crime de que 
tenha dolosamente resultado a morte do servidor; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se c omprovada, a qualquer tempo, 
simulação ou fraude no casamento ou na união estáve l, ou a formalização desses com o 
fim exclusivo de constituir benefício previdenciári o, apuradas em processo judicial no 
qual será assegurado o direito ao contraditório e à  ampla defesa. (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 

Art. 221.   

Será concedida pensão provisória por morte presumid a do servidor, nos seguintes casos: 

        I - declaração de ausência, pela autoridade  judiciária competente;  

        II - desaparecimento em desabamento, inunda ção, incêndio ou acidente não 

caracterizado como em serviço;   

        III - desaparecimento no desempenho das atr ibuições do cargo ou em missão de 

segurança.   

Parágrafo único.  A pensão provisória será transfor mada em vitalícia ou temporária, 

conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua v igência, ressalvado o eventual 

reaparecimento do servidor, hipótese em que o benef ício será automaticamente cancelado. 

 

Art. 222.   

Acarreta perda da qualidade de beneficiário: 

         I - o seu falecimento; 

         II - a anulação do casamento, quando a dec isão ocorrer após a concessão da pensão 
ao cônjuge; 

III - a cessação da invalidez, em se tratando de be neficiário inválido, o afastamento 
da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da 
interdição, em se tratando de beneficiário com defi ciência intelectual ou mental que o 
torne absoluta ou relativamente incapaz, respeitado s os períodos mínimos decorrentes da 
aplicação das alíneas “a” e “b” do inciso VII;  (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  
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IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos,  pelo filho ou irmão; (Redação 
dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

         V - a acumulação de pensão na forma do art . 225; 

VI - a renúncia expressa; e (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

VII - em relação aos beneficiários de que tratam os  incisos I a III do caput do art. 
217: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

  a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocor rer sem que o servidor tenha 
vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem 
sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do ó bito do servidor; (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 

  b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecido s de acordo com a idade do 
pensionista na data de óbito do servidor, depois de  vertidas 18 (dezoito) contribuições 
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do  casamento ou da união 
estável: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

 1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) ano s de idade; (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 

 2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vint e e seis) anos de idade; (Incluído pela 
Lei nº 13.135, de 2015)  

 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vi nte e nove) anos de idade; (Incluído 
pela Lei nº 13.135, de 2015)  

 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quare nta) anos de idade; (Incluído pela Lei 
nº 13.135, de 2015)  

 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de 
idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais a nos de idade. (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 

§ 1o  A critério da administração, o beneficiário de pe nsão cuja preservação seja motivada 
por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das referidas condições. (In cluído pela Lei nº 13.135, de 2015). 

§ 2o  Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida  no inciso III ou os prazos previstos 
na alínea “b” do inciso VII, ambos do caput, se o ó bito do servidor decorrer de acidente 
de qualquer natureza ou de doença profissional ou d o trabalho, independentemente do 
recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos 
de casamento ou de união estável. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

§ 3o  Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e d esde que nesse período se 
verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os 
sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da  população brasileira ao nascer, 
poderão ser fixadas, em números inteiros, novas ida des para os fins previstos na alínea 
“b” do inciso VII do caput, em ato do Ministro de E stado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as i dades anteriores ao referido 
incremento. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  
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§ 4o  O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previ dência Social (RPPS) ou ao 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será cons iderado na contagem das 18 
(dezoito) contribuições mensais referidas nas alíne as “a” e “b” do inciso VII 
do caput. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

Comentários: 
 
Só terá direito a pensão vitalícia quem tiver expectativa de vida inferior a 35 anos, inclusive, ou 
seja, em 2015 quem tiver acima de 44 anos de idade ou se for dependente inválido, nesse caso 
terá direito a pensão vitalícia independentemente da expectativa de vida. 
 
A duração da pensão será calculada de acordo com a expectativa de sobrevida do (a)  beneficiário 
(a) na data do óbito do (a) servidor (a) ativo (a) ou inativo (a). A expectativa de vida é calculada 
pelo IBGE, portanto pode mudar todo o ano. 
 

 
Expectativa de sobrevida 

do (a) beneficiário (a)  
 

 
Idade em 2015  

 

 
Duração da pensão por 

morte  
 

 
Expectativa de vida maior de 
55 anos  
 

 
Equivalente até 21 anos  
 

 
Recebe por 3 anos  
 

 
Expectativa de vida entre 50 a 
55 anos  
 

 
De 21 a 26 anos  
 

 
Recebe por 6 anos  
 

 
Expectativa de vida entre 45 a 
50 anos  
 

 
De 27 a 29 anos  
 

 
Recebe por 10 anos  
 

 
Expectativa de vida entre 40 a 
45 anos  
 

 
De 30 a 40 anos  
 

 
Recebe por 15 anos  
 

 
Expectativa de vida entre 35 a 
40 anos  
 

 
De 41 a 43 anos 

 
Recebe por 20 anos 

 
Expectativa de vida de 35 
anos  
 

 
Acima de 44 anos  
 

 
Vitalícia  
 

 
Pensionista inválido  
 
“§ 1o  A critério da 
administração, o beneficiário 
de pensão cuja preservação 
seja motivada por invalidez, 
por incapacidade ou por 
deficiência poderá ser 
convocado a qualquer 
momento para avaliação das 
referidas condições. (Incluído 
pela Lei nº 13.135, de 2015)” 
 

 
Independente da idade  
 

 
Vitalícia  
 

 

Passa a ser necessária a carência de 18 meses de contribuição ao regime para configurar o 
direito a pensão.  A exceção é quando a morte ocorrer por motivo de acidente de qualquer 
natureza ou de doença profissional ou do trabalho. 

Comprovação de casamento ou união estável pelo período de dois anos.  Cônjuge ou 
companheiro (a) por período inferior a 2 anos da data do óbito do funcionário (a) não possui 
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direito a pensão por morte. A exceção ocorre quando o óbito do instituidor do benefício for 
decorrente de acidente ou quando o (a) dependente for inválido (a) total, ou seja, insuscetível de 
reabilitação para o exercício da atividade remunerada que lhe garanta subsistência. 
 
O (a) servidor (a) público (a) que tem enteado ou menor tutelado, situação que são considerados 
como filhos, deverá emitir uma declaração do segurado para facilitar o acesso a pensão por 
morte, além de comprovar a dependência econômica. 
 
Art. 223.   

Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os 

cobeneficiários. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

II - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

 

Art. 224.   

As pensões serão automaticamente atualizadas na mes ma data e na mesma proporção dos 

reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando -se o disposto no parágrafo único do 

art. 189. 

 

Art. 225.  

Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção  cumulativa de pensão deixada por 

mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 (duas) 

pensões. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)  

 

Seção VIII 
Do Auxílio-Funeral    

Art. 226.   

O auxílio-funeral é devido à família do servidor fa lecido na atividade ou aposentado, em 

valor equivalente a um mês da remuneração ou proven to.   

§ 1o No caso de acumulação legal de cargos, o auxíl io será pago somente em razão do cargo 

de maior remuneração.   

§ 2o (VETADO).  

§ 3o O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e  oito) horas, por meio de procedimento 

sumaríssimo, à pessoa da família que houver custead o o funeral. 

 

Art. 227.   

Se o funeral for custeado por terceiro, este será i ndenizado, observado o disposto no artigo 

anterior. 

 

Art. 228.   

Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no 

exterior, as despesas de transporte do corpo correr ão à conta de recursos da União, 

autarquia ou fundação pública. 
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Seção IX  
Do Auxílio-Reclusão   

Art. 229.   

À família do servidor ativo é devido o auxílio-recl usão, nos seguintes valores:  

        I - dois terços da remuneração, quando afastado por  motivo de prisão, em flagrante 
ou preventiva, determinada pela autoridade competen te, enquanto perdurar a prisão;  

        II - metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por 
sentença definitiva, a pena que não determine a per da de cargo.  

§ 1o  Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o s ervidor terá direito à integralização 
da remuneração, desde que absolvido.  

§ 2o  O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o 
servidor for posto em liberdade, ainda que condicio nal.  

§ 3o  Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio-recl usão será devido, nas mesmas 
condições da pensão por morte, aos dependentes do s egurado recolhido à 
prisão.  (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)  

 

Capítulo III 
Da Assistência à Saúde   

 

Art. 230.   

A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo , e de sua família compreende assistência 

médica, hospitalar, odontológica, psicológica e far macêutica, terá como diretriz básica o 

implemento de ações preventivas voltadas para a pro moção da saúde e será prestada pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgã o ou entidade ao qual estiver 

vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contr ato, ou ainda na forma de auxílio, 

mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus 

dependentes ou  pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na  

forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.302 de 2006) 

§ 1o Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção 

médica, na ausência de médico ou junta médica ofici al, para a sua realização o órgão ou 

entidade celebrará, preferencialmente, convênio com  unidades de atendimento do sistema 

público de saúde, entidades sem fins lucrativos dec laradas de utilidade pública, ou com o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.   

 § 2o  Na  impossibilidade, devidamente justificada , da aplicação do disposto no parágrafo 

anterior, o órgão ou entidade promoverá a contrataç ão da prestação de serviços por pessoa 

jurídica, que constituirá junta médica especificame nte para esses fins, indicando os nomes 

e especialidades dos seus integrantes, com a compro vação de suas  habilitações e de que 

não estejam respondendo a processo disciplinar junt o à entidade fiscalizadora da profissão.   

§ 3o Para os fins do disposto no caput deste artigo , ficam a União e suas entidades 

autárquicas e fundacionais  autorizadas a:  (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006) 

        I - celebrar convênios exclusivamente para a  prestação de serviços de assistência à 

saúde para os seus servidores ou empregados ativos,  aposentados, pensionistas, bem 
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como para seus respectivos grupos familiares defini dos, com entidades de autogestão por 

elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídico s efetivamente celebrados e publicados 

até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorizaç ão de funcionamento do órgão 

regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão 

sê-lo na forma da regulamentação específica sobre p atrocínio de autogestões, a ser 

publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 1 80 (cento e oitenta) dias da vigência 

desta Lei, normas essas também aplicáveis aos convê nios existentes até 12 de fevereiro de 

2006;   

         II - contratar, mediante licitação, na for ma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

operadoras de planos e seguros privados de assistên cia à saúde que possuam autorização 

de funcionamento do órgão regulador;   

        III - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.302  de 2006)  

        § 4o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)  

§ 5o O valor do ressarcimento fica limitado ao tota l despendido pelo servidor ou pensionista 

civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. 

 

Capítulo IV  
Do Custeio 

Art. 231.  (Revogado pela Lei nº 9.783, de 28.01.99 ) 

 

Título VII   
Capítulo Único   

Da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público  

Art. 232. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93) 

Art. 233. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93) 

Art. 234. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93) 

Art. 235. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93) 

 

Título VIII 
Capítulo Único 

Das Disposições Gerais    

Art. 236. 

O Dia do Servidor Público será comemorado a vinte e  oito de outubro.  

 

Art. 237.   

Poderão ser instituídos, no âmbito dos Poderes Exec utivo, Legislativo e Judiciário, os 

seguintes incentivos funcionais, além daqueles já p revistos nos respectivos planos de 

carreira:   

        I - prêmios pela  apresentação de idéias, i nventos ou trabalhos que favoreçam o 

aumento de produtividade e a redução dos custos ope racionais;   

        II - concessão de medalhas, diplomas de hon ra ao mérito, condecoração e elogio. 

  

Art. 238.   

Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dia s corridos, excluindo-se o dia do 

começo e incluindo-se o do vencimento, ficando pror rogado, para o primeiro dia útil 
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seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja ex pediente.  

 

Art. 239.   

Por motivo de crença religiosa ou de convicção filo sófica ou política, o servidor não poderá 

ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem 

eximir-se do cumprimento de seus deveres. 

 

Art. 240.   

Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre 

associação      sindical e os seguintes direitos, e ntre outros, dela decorrentes:   

        a) de ser representado pelo sindicato, incl usive como substituto processual;   

        b) de inamovibilidade do dirigente sindical , até um ano após o final do mandato, exceto 

se a pedido;   

        c) de descontar em folha, sem ônus para a e ntidade sindical a que for filiado, o valor 

das mensalidades e contribuições definidas em assem bleia geral da categoria.  

        d) (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97 ) 

        e) (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97 ) 

 

Art. 241. 

Consideram-se da família do servidor, além do cônju ge e filhos, quaisquer pessoas que 

vivam às suas expensas e constem do seu assentament o individual.   

Parágrafo único.  Equipara-se ao cônjuge a companhe ira ou companheiro, que comprove 

união estável como entidade familiar. 

  

Art. 242.   

Para os fins desta Lei, considera-se sede o municíp io onde a repartição estiver instalada e 

onde o servidor tiver exercício, em caráter permane nte. 

 

Título IX  
Capítulo Único 

Das Disposições Transitórias e Finais    

 

Art. 243.   

Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores 

públicos, os servidores dos Poderes da União, dos e x-Territórios, das autarquias, inclusive 

as em regime especial, e das fundações públicas, re gidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro 

de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de  1o de maio de 1943, exceto os 

contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o 

vencimento do prazo de prorrogação.   

§ 1o Os empregos ocupados pelos servidores incluído s no regime instituído por esta Lei 

ficam transformados em cargos, na data de sua publi cação.   

§ 2o As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente 

do órgão ou entidade onde têm exercício ficam trans formadas em cargos em comissão, e 

mantidas enquanto não for implantado o plano de car gos dos órgãos ou entidades na forma 

da lei.  
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§ 3o As Funções de Assessoramento Superior - FAS, e xercidas por servidor integrante de 

quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data  da vigência desta Lei.   

§ 4o (VETADO).  

§ 5o O regime jurídico desta Lei é extensivo aos se rventuários da Justiça, remunerados com 

recursos da União, no que couber.   

§ 6o Os empregos dos servidores estrangeiros com es tabilidade no serviço público, 

enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira,  passarão a integrar tabela em extinção, 

do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos d ireitos inerentes aos planos de carreira 

aos quais se encontrem vinculados os empregos.   

§ 7o Os servidores públicos de que trata o caput de ste artigo, não amparados pelo art. 19 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias , poderão, no interesse da 

Administração e conforme critérios estabelecidos em  regulamento, ser exonerados 

mediante indenização de um mês de remuneração por a no de efetivo exercício no serviço 

público federal. 

§ 8o Para fins de incidência do imposto de renda na fon te e na declaração de rendimentos, 

serão considerados como indenizações isentas os pag amentos efetuados a título de 

indenização prevista no parágrafo anterior.   

§ 9o Os cargos vagos em decorrência da aplicação do  disposto no § 7o poderão ser extintos 

pelo Poder Executivo quando considerados desnecessá rios. 

 

Art. 244.   

Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos a os servidores abrangidos por esta Lei, 

ficam transformados em anuênio.  

 

Art. 245. 

A licença especial disciplinada pelo art. 116 da Le i nº 1.711, de 1952, ou por outro diploma 

legal, fica transformada em licença-prêmio por assi duidade, na forma prevista nos arts. 87 

a 90. 

 

Art. 246. (VETADO). 

 

Art. 247.   

Para efeito do disposto no Título VI desta Lei, hav erá ajuste de contas com a Previdência 

Social, correspondente ao período de contribuição p or parte dos servidores celetistas 

abrangidos pelo art. 243. 

 

Art. 248. 

As pensões estatutárias, concedidas até a vigência desta Lei, passam a ser mantidas pelo 

órgão ou entidade de origem do servidor. 

 

Art. 249.   

Até a edição da lei prevista no § 1o do art. 231, o s servidores abrangidos por esta Lei 

contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da 

União conforme regulamento próprio.  

  

 



 PROFESSOR ALEXANDRE PRADO                                                           
 

Art. 250.   

O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisf azer, dentro de 1 (um) ano, as condições 

necessárias para a aposentadoria nos termos do inci so II do art. 184 do antigo Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União, Lei n° 1.711,  de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-

á com a vantagem prevista naquele dispositivo. (Mantido pelo Congresso Nacional) 

 

Art. 251. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  

 

Art. 252. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do 

primeiro dia do mês subsequente.  

 

Art. 253.   

Ficam revogadas a Lei nº 1.711, de 28 de outubro de  1952, e a respectiva legislação 

complementar, bem como as demais disposições e m co ntrário. 
 

Brasília, 11 de dezembro de 1990; 169o da Independência e 102o da República. 
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Jarbas Passarinho 

 
 

 


