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Federação dos Servidores Públicos
Municipais do Estado do Rio de Janeiro
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22, 23 e 24 de novembro de 2016
Paty do Alferes/RJ

PROGRAMAÇÃO
TURMA 01
DIA 22|11
09h00 História do movimento sindical brasileiro Profº Renato Bastos
10h30 Intervalo
10h45 História do movimento sindical brasileiro Profº Renato Bastos (continuação)
12h00 Almoço
14h00 Concepções sindicais Profº Élton Arruda
15h30 Intervalo
15h45 Concepções sindicais Profº Élton Arruda (continuação)

DIA 23|11
09h00 Transformações no mundo do trabalho- Prof Renato Bastos
10h30 Intervalo
10h45 Transformações no mundo do trabalho- Prof Renato Bastos (continuação)
12h00 Almoço
14h00 Estado, Partido e Sindicato – Profº Élton Arruda
15h30 Intervalo
15h45 Estado, Partido e Sindicato – Profº Élton Arruda (continuação)

DIA 24|11
09h00 Oratória- Prof Ricardo Ortiz
10h30 Intervalo
10h45 Oratória- Prof Ricardo Ortiz (continuação)
12h00 Almoço
14h00 Funcionalismo público – Marcelo Arias
15h30 Intervalo
15h45 Funcionalismo público – Marcelo Arias (continuação)
17h00 Avaliação, entrega de certificados e encerramento do curso
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PROGRAMAÇÃO
TURMA 02

DIA 22|11
09h00 Concepções sindicais Profº Élton Arruda
10h30 Intervalo
10h45 Concepções sindicais Profº Élton Arruda (continuação)
12h00 Almoço
14h00 História do movimento sindical brasileiro Profº Renato Bastos
15h30 Intervalo
15h45 História do movimento sindical brasileiro Profº Renato Bastos (continuação)

DIA 23|11
09h00 Estado, Partido e Sindicato – Profº Élton Arruda
10h30 Intervalo
10h45 Estado, Partido e Sindicato – Profº Élton Arruda (continuação)
12h00 Almoço
14h00 Transformações no mundo do trabalho- Marcelo Arias
15h30 Intervalo
15h45 Transformações no mundo do trabalho- Marcelo Arias (continuação)

DIA 24|11
09h00 Funcionalismo público – Marcelo Arias
10h30 Intervalo
10h45 Funcionalismo público – Marcelo Arias (continuação)
12h00 Almoço
14h00 Oratória- Prof Ricardo Ortiz
15h30 Intervalo
15h45 Oratória- Prof Ricardo Ortiz (continuação)
17h00 Avaliação, entrega de certificados e encerramento do curso
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A HISTÓRIA DE LUTA DOS TRABALHADORES
1. ORIGEM DOS SINDICATOS
Desde a divisão da sociedade em classes, após a superação da comuna primitiva, a história das
sociedades é marcada pela luta entre explorados e exploradores. Isto ocorreu no sistema escravista,
no modo de produção asiático, no feudalismo e ocorre até hoje no capitalismo. É nesse último
sistema econômico, entretanto, que a luta de classes atinge a sua plenitude.

O Sindicato, objeto de nosso estudo, é um fenômeno típico desse sistema. Ele só surge no modo
de produção capitalista. A palavra surge do francês - syndic - que significa “representante de uma
determinada comunidade”. Com a queda do feudalismo na Europa, num longo processo iniciado a
partir do século 17, a sociedade se divide claramente em duas classes. De um lado, a burguesia, dona
dos meios de produção - instalações, máquinas, matérias primas etc. O termo burguesia deriva de
burgos, que eram as pequenas localidades nos arredores dos feudos, onde viviam os comerciantes e
os artífices - os germes dos futuros industriais. Do outro, o proletariado, desprovido de tudo,
obrigado a vender a sua força de trabalho aos capitalistas. A expressão proletariado vem do latim da
antiga Roma e designa os cidadãos que viviam à beira da miséria e que tinham uma prole numerosa.
Lênin, dirigente da revolução russa de 1917, sintetiza de maneira simples as características desse
sistema. “Denomina-se capitalismo a organização da sociedade em que a terra, as fábricas, os
instrumentos de produção etc., pertencem a um pequeno número de latifundiários e capitalistas,
enquanto a massa do povo não possui nenhuma ou quase nenhuma propriedade e deve, por isso,
alugar sua força de trabalho. Os latifundiários e industriais contratam os operários, obrigando-os a
produzir tais ou quais artigos que eles vendem no mercado. Os patrões pagam aos operários
exclusivamente o salário indispensável para que estes e suas famílias mal possam subsistir. Tudo o
que o operário produz acima dessa quantidade de produtos necessária a sua manutenção, o patrão
embolsa isso: isso constitui o seu lucro. Portanto, na economia capitalista, a massa do povo trabalha
para os outros, não trabalha para si, mas para os patrões, e o faz por um salário. Compreende-se que
os patrões tratem de reduzir o salário, quanto menos entreguem aos operários, mais lucro lhes
sobra. Em compensação, os operários tratam de receber o maior salário possível para poder
sustentar sua família com uma alimentação abundante e sadia, viver numa boa casa e não se vestir
como mendigos. Portanto, entre patrões e operários há uma constante luta pelo salário”.
É dessa luta cotidiana, inerente ao capitalismo, que surgem as primeiras formas de organização
dos trabalhadores. Elas nascem como resultado do esforço espontâneo dos operários para impedir
ou atenuar a exploração. Não aparecem por inspiração de “subversivos”, como a burguesia propaga,
mas sim por uma necessidade natural dos que vivem de salário. Para elevar os seus lucros, o
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capitalista necessita extrair o máximo de mais-valia, que é o trabalho excedente não repassado ao
operário na forma de salário.
Essa é a lógica do sistema, em que a concorrência leva os empresários a uma incessante busca
por maiores lucros - com a redução dos custos operacionais e a elevação da produtividade. Por sua
vez, os trabalhadores têm a necessidade de lutar pela diminuição da taxa de mais-valia, pelo
aumento do seu poder aquisitivo, e por condições humanas de trabalho. Nessa luta, o operariado
conta com a vantagem de se constituir em grande quantidade.
Para cumprir esse papel, os sindicatos se tornam centros organizadores dos assalariados, focos
de resistência à exploração capitalista. Num primeiro momento, eles vão congregar os operários das
oficinas e das fábricas, os que produzem diretamente as riquezas - o setor dinâmico da sociedade
capitalista. Posteriormente, com o desenvolvimento do próprio sistema, eles se generalizam,
atingindo outros setores econômicos. Para Marx, “se os sindicatos são indispensáveis para a guerra
de guerrilhas cotidianas entre o capital e trabalho, são também importantes como meio organizado
para a abolição do sistema de trabalho assalariado”.
Berço do Capitalismo
Os primeiros sindicatos nascem exatamente na Inglaterra - considerada o “berço do
capitalismo”. Foi nesse país que se realizou a primeira revolução burguesa da história - dirigida por
Crowel, em 1640. Após muitas marchas e contramarchas, a burguesia se consolidou no poder,
acumulou capital e pode realizar a primeira revolução industrial - no século 18. O capitalismo inglês
vai viver a partir daí um intenso processo de desenvolvimento, com a superação do trabalho
artesanal, posteriormente da produção manufatureira e, a partir da introdução de novas máquinas,
com o surgimento das grandes fábricas. É nesse momento, na metade do século 18, que o
capitalismo encontra plenas condições para se expandir e virar o sistema predominante.

O desenvolvimento do capitalismo deixará evidente a contradição desse sistema. Para extrair a
mais-valia, fonte dos lucros, a burguesia inglesa imporá jornada de trabalho que atingiam até 16
horas diárias. Os salários serão os mais reduzidos e as condições de trabalho, as mais precárias. Com
o objetivo de atrair mão-de-obra livre, ela promoverá os famosos “cercamentos” no campo, nos
séculos 17 e 18, expulsando os servos das glebas rurais para torná-los “homens livres”, aptos ao
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trabalho assalariado. Nesse período, são constituídos enormes contingentes de desempregados nos
centros urbanos, que Marx chamará de exército industrial de reserva, como forma de baratear o
custo do trabalho através da concorrência.
A introdução das novas máquinas, que representa a consolidação definitiva desse novo modo de
produção, também agravará as contradições entre capital e trabalho. Através desses novos
instrumentos, a burguesia golpeia os artesãos e suas corporações, que tinham grande poder de
barganha. Com as máquinas, ela não necessita mais de mão de obra especializada do artesão, pode
introduzir a mulher e o menor no mercado de trabalho, com salários mais aviltados e em piores
condições de trabalho. Leo Huberman, no livro “História da Riqueza do Homem”, descreve esse
brutal processo de rebaixamento do nível profissional. Ele cita, por exemplo, o depoimento de uma
criança de 11 anos a uma comissão do parlamento inglês, em 1816: “Sempre nos batiam se
adormecíamos. O Capataz costumava pegar uma corda da grossura do meu dedo polegar, dobrá-la e
dar-lhe em nós. Trabalhei toda a noite, certa vez”.
Todas essas condições de exploração, próprias do novo sistema econômico, vão gerar
resistências entre os explorados. Esse processo de luta passará por longas experiências. As greves e
os sindicatos, por exemplo, não aparecerão num estalo de dedos. Antes, a classe operária passará
por um longo processo de aprendizado até encontrar as formas mais eficientes de luta e concluir que
sua união é fundamental para se contrapor ao poder do patronato. Um das principais formas de luta
foi o Luddismo, também conhecido como o movimento dos quebradores de máquinas. Inexperiente,
a jovem classe operária viu nas máquinas o seu principal inimigo. Afinal, aparentemente a máquina é
que era responsável pelo desemprego dos trabalhadores especializados, pela inserção da mulher e
do menor nas fábricas em condições degradantes etc.
O termo Luddismo deriva do nome do operário têxtil Ned Ludd, que trabalhava numa pequena
oficina em Nottingham, cidade próxima de Londres. Segundo pesquisas, esse operário destruiu
totalmente os teares mecânicos da fábrica num sinal de revolta contra os efeitos da Revolução
Industrial. Sua atitude, apesar de individual, refletia o estado de espírito dos artesões. Em pouco
tempo, seu gesto foi imitado em várias cidades da Inglaterra e atingiu também a França. “Entre 1811
e 1812, os Luddistas espantaram a burguesia”, informa José Cândido Filho, autor do livro “O
Movimento Operário: O Sindicato e o Partido”. O parlamento Inglês, que nunca tratara da questão
operária, discutiu o assunto e aprovou, em 1812, uma lei que punia com a pena de morte os
“quebradores de máquinas”.
A legislação repressiva não conteve o Movimento Luddista, que quatro anos depois foi retomado
com novas máquinas quebradas em Londres, Glasgow, Newcastle, Preston, Dundee e outras cidades.
Segundo José Cândido, os Luddistas ingleses costumavam cantar uma música que se tornou
conhecida, quando quebravam as máquinas. “De pé ficaremos todos/E com firmeza
juramos/Quebrar tesouras e válvulas/E arrasar todas as máquinas”. A revolta operária repercutiu
também entre a intelectualidade da época, que passou a dar maior atenção às condições de vida e
de trabalho do proletariado. Dessas primeiras lutas da classe operária nasceram belos escritos e
poemas, como o de Shelley, “Os homens da Inglaterra”, reproduzido no livro de Léo Huberman, “A
História da Riqueza do homem”.
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Aos poucos, entretanto, o Luddismo começou a ser superado como forma de luta da jovem
classe operária. Mas experiente, ela constatou que não era a máquina a sua inimiga, mas sim o uso
que o patrão fazia dela. Que era um erro se contrapor ao desenvolvimento do próprio conhecimento
humano, expresso os avanços da tecnologia. O movimento dos quebradores de máquinas também
caiu no isolamento diante da sociedade, reduzindo-se a pequenos grupos de trabalhadores que
destruíam máquinas e espancavam os cientistas que as inventavam. A própria burguesia que num
primeiro momento aprovou a pena de morte, começou a dar sinais de assimilação dessa forma de
luta. É nesse período que se generalizava o seguro de patrimônio na Inglaterra e alguns patrões
inclusive são flagrados destruindo suas máquinas para adquirir outras mais modernas.
Outra forma de luta que será utilizada na infância da classe operária será o boicote - palavra que
deriva do nome de um oficial inglês encarregado de administrar os negócios do conde Erne, da
Irlanda, Sir Boycott era conhecido por seus métodos truculentos no tratamento com os empregados.
Ele se recusava a negociar e os trabalhadores passaram a fazer o mesmo, propondo que os
moradores do povoado não consumissem os produtos do Conde Erne. Este teve um grande prejuízo
e afastou o oficial inglês do cargo. A sabotagem também será usada nesse período como mecanismo
de pressão dos trabalhadores por seus direitos. O termo tem origem francesa e significa "tamanco".
Os operários franceses usavam esse tipo de calçado para danificar as máquinas, emperrando a
produção. O salto na ação desse jovem proletariado vai se dar com o recurso da greve - uma forma
de luta mais avançada para pressionar o patronato. Segundo José Cândido, “A origem do termo, ligase à Praça da Greve (place de grève), atualmente Praça do Hotel de Ville, em Paris. Quando
desempregados ou para tratarem de assuntos relativos ao trabalho, os operários costumavam
reunir-se ali. Faire grève (fazer greve) significava, portanto, reunir-se na praça da greve.”.

A greve foi o recurso de luta de maior eficácia nesse período, tanto na Inglaterra, como nos
demais países em que o capitalismo foi introduzido. Esse recurso se espalhou pelo mundo, sendo
encarado de diversas formas. Para alguns, defensores da manutenção do sistema capitalista, como
simples mecanismo regulador do mercado de trabalho. Para outros, no caso dos Anarquistas, como
um fim em si mesmo. “A greve é tudo”, dirá Bakunin - um dos principais teóricos do movimento
ácrata.
Já para os revolucionários, a greve será vista como uma das principais armas na luta de guerrilha
entre capital e trabalho e como poderoso instrumento de elevação da consciência e do nível de
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organização do proletariado. O dirigente da revolução russa de 1917, Vladimir Ilitch Lênin, escreveu
um texto sobre as greves.
Sindicato Clandestino
É nesse processo da luta que a classe operária sentirá a necessidade de se organizar. É dele que
surgirão os sindicatos... Que na Inglaterra têm o nome de trade-unions - que significa união de ofício,
de profissões. Essas jovens entidades de trabalhadores não terão as mesmas características dos
sindicatos atuais - que conquistaram o reconhecimento legal, têm sedes, diretores afastados e gozam
do direito de negociar com o patronato. Pelo contrário. No século 17, período de surgimento das
trade-unions, elas serão clandestinas, com muita dificuldade de atuação. A burguesia verá nelas um
grande perigo. Seu temor é que elas coesionem o grande número de trabalhadores, até aqui
dispersos e vivendo em concorrência entre si pelo emprego. Há registro de associações de
trabalhadores com caráter sindical desde 1699. Nesse ano em Londres, uma greve dos operários
têxteis assustou o governo e a jovem burguesia - que ainda se constituía enquanto classe. É só no
século 18, quando a revolução industrial tomou impulso na Inglaterra, que os sindicatos vão se
generalizar para evitar seu crescimento, o parlamento inglês aprova em 1799 a “combination laws”, a
lei sobre associações que proíbe o funcionamento de sindicatos.
A violência da burguesia se dará em vários terrenos. No campo legal, elas serão proibidas. A
primeira lei que garantirá a livre associação dos trabalhadores só será aprovada em 1812, na câmara
dos Lordes, em Londres. Além de usar o aparato policial do Estado para reprimir essas entidades, a
burguesia inglesa - e posteriormente de outros países - também utilizará as milícias privadas. Os
jagunços, que hoje são uma marca do campo em nosso país, já foram muito usados pelo patronato
nos centros urbanos. Alguns se tornaram famosos como o bando Pinkerton, dos EUA - uma poderosa
agência de pistoleiros contratada para reprimir greves e assassinar lideranças operárias.
Para se proteger dessa violência, no inicio as trade-unions agem totalmente na clandestinidade.
As reuniões são secretas; não há sedes sindicais, campanhas massivas de sindicalização, nem mesmo
negociação direta com o patronato. Algumas trade-unions inclusive formulam “códigos de
participação”, com normas para garantir a sobrevivência da entidade. Elas fixam a triagem dos
trabalhadores que devem ser convidados para as reuniões clandestinas. A entidade dos têxteis, por
exemplo, prevê um período de observação de dois anos para avaliar se o trabalhador não é dedoduro, infiltrado do patrão. Só depois ele é convidado a participar das reuniões. O seu código fala
também de justiçamento dos delatores, compondo um braço armado para amedrontar os traidores
em potencial.
Aos poucos, no entanto, as trade-unions inglesas vão se consolidando. Elas dirigem mais greves,
maiores protestos. Deixam o patronato num dilema. Já que são proibidas, o empresário não tem
como negociar em momentos de greve. Isso gera grandes prejuízos, principalmente quando não há
estoques e surgem encomendas de produtos. Diante desse crescimento das lutas operárias, é que o
parlamento da Inglaterra irá aprovar, em 1824, a primeira lei sobre o direito de organização sindical
dos trabalhadores. Essa conquista permitirá um poderoso aumento da força do sindicalismo. Em
todos os ramos industriais formam-se trade-unions. Também surgem as “caixas de resistências” para
apoiar financeiramente os grevistas.
7

O outro avanço nesse período será a organização de federações que unificam várias categorias.
Em 1830 é fundada a primeira entidade geral dos operários ingleses - a associação nacional para a
proteção do trabalho. Ela reunirá têxteis, mecânicos, ferreiros, mineiros e outras profissões. Chegará
a ter cerca de 100 mil membros e editará um periódico, A Voz do Povo. Na vanguarda do movimento
operário inglês dessa época estarão os têxteis, principalmente os da concentração industrial de
Lancashire. Em 1866, com o avanço da industrialização em outros países, será realizado o primeiro
congresso internacional das jovens organizações de trabalhadores de vários países. Ela representará
um grande salto na unidade dos assalariados, que será materializado com a fundação da associação
internacional dos trabalhadores (AIT), também conhecida como a primeira internacional.

Apesar de possibilitar um avanço da organização sindical, a lei de 1824 é contraditória, tendo
duas características distintas. Em primeiro lugar, reflete a própria pressão organizada dos
trabalhadores. Em segundo, também indica uma mudança estratégica da burguesia inglesa. Tanto
que a lei foi aprovada na câmara dos Lordes, que reunia apenas a aristocracia inglesa. Com ela a
burguesia procura novos métodos para controlar o movimento operário. Ela não poderia abandonar
o seu projeto de dificultar a luta e a união dos trabalhadores - fundamental para sua sobrevivência
enquanto classe.
Como não era mais possível proibir as trade-unions, ela adota novos meios de interferir. Como a
história vai demonstrar, mesmo legalizados, os sindicatos podem ser reprimidos. Neste período,
muitos industriais pressionarão os operários exigindo a renúncia formal à participação das tradeunions, como forma de garantir o emprego. A força policial continuará a ser acionada, deixando um
rastro de sangue em toda a trajetória do movimento sindical. A legalização também permitirá
identificar as lideranças, o que pode facilitar o trabalho de cooptação e corrupção - processo muito
usado até hoje pelo patronato. Além disso, é possível implantar toda uma legislação de controle dos
sindicatos - como a que existiu no Brasil após o governo de Getúlio Vargas.
Ainda nesse período, fruto da experiência concreta, o proletariado também desenvolverá a luta
política, superando a pressão apenas por reivindicações de caráter econômico e específico. Surge o
movimento cartista na Inglaterra, que representou um salto na ação operária. O nome deriva de uma
“carta”, elaborada em 1837-38, em que os trabalhadores reivindicam maiores liberdades políticas:
direito de voto para todos, abolição do sistema pelo qual só podiam se candidatar os que tivessem
renda, voto secreto etc. Em seu conteúdo, o cartismo já expressara a luta por liberdades
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democráticas e socialistas. Ele será duramente reprimido - com inúmeros cartistas, sofrendo
processo criminal - de “alta traição” - e muitas condenações.
Em outros países, o proletariado participará de ações políticas, sendo a mais célebre participação
na Comuna de Paris. Essa foi a primeira experiência em que a classe operária alcançou o poder
político. Sua duração foi curta - de fim de março a fins de maio de 1871.
Num primeiro momento, a sede do novo poder se instalou na Câmara Federal dos Sindicatos
franceses que também era o local de reuniões da sessão parisiense da AIT. Essa experiência, que não
se alastrou e serviu de base para novos estudos dos marxistas, foi violentamente reprimida. As
tropas do exército francês, que pouco antes havia sido derrotadas e tornadas prisioneiras pelos
alemães, foram libertadas e colocadas a disposição do governo da França, de Thiers, por ordem e
Bismarck. A burguesia superava as suas divergências para esmagar o movimento operário. A luta
contra os comunas durou uma semana. Mais de 14 mil combatentes foram mortos na guerra ou
foram sumariamente fuzilados; cinco mil operários foram deportados e outros cinco mil
encarcerados.
O próprio Karl Marx, um dos idealizadores da AIT, já havia apontado essa necessidade de ação
política ao proletariado. “O fim imediato dos Sindicatos concretiza-se nas exigências do dia a dia, nos
meios de resistência contra os incessantes ataques do capital.”.
Numa palavra, na questão do salário e da jornada de trabalho. Essa atividade não só é
justificada, como necessária. Não podemos privar dela enquanto perdure o modo atual de produção.
Ao contrário, é preciso generalizá-la, fundando e organizando sindicatos em todos os países. Por
outro lado, os Sindicatos, sem que estejam conscientes disso, chegaram a ser o eixo da organização
da classe operária. “Se os sindicatos são indispensáveis para a guerra de guerrilhas cotidianas entre o
capital e o trabalho, são também importantes como meio organizado para a abolição do próprio
sistema de trabalho assalariado.”.
2. SIDICALISMO URBANO NO BRASIL
No Brasil, o surgimento dos sindicatos será um pouco parecido. A diferença é que o
movimento sindical só vai aparecer, de fato, no começo do século XX. O nosso país até essa data era
quase que completamente agrário, poucas eram a grandes cidades. Como exemplo, São Paulo, que
hoje é uma das maiores cidades do mundo com cerca de 11 milhões no censo de 2010, tinha quase
240 mil habitantes no censo de 1900. Nada comparável!
Esse cenário de cidades pequenas significava que não havia necessidade de muitas indústrias.
Quem morava no campo comprava poucos produtos industriais, por falta de dinheiro ou por não
terem necessidades desses produtos. É com a libertação dos escravos e a chegada dos imigrantes em
grandes quantidades que as cidades vão começar a crescer e a industrialização brasileira ganhará
força.
Submetidos às mesmas condições de exploração do início da industrialização europeia, os
trabalhadores no Brasil vão organizar rapidamente associações e sindicatos para combater a
exploração dos patrões. Em sua maioria esses trabalhadores eram imigrantes da Espanha, Portugal,
Alemanha e Itália que já tinham alguma experiência de movimento de luta por melhores condições
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de trabalho e vida, eram influenciados, principalmente, por uma visão de mundo chamada
anarquismo. Isso facilitou a criação dos sindicatos brasileiros.
Anarquismo: surgido na Europa no século XIX, que sustenta a ideia de que a
sociedade existe de forma independente e antagônica ao poder exercido pelo
Estado, sendo contrária a qualquer forma de governo. Seus adeptos são também
contra a propriedade privada
Socialismo: surgiu no final do século XVIII e se caracteriza pela ideia de
transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e
propriedades, diminuindo a distância entre ricos e pobres. Há uma divisão entre os
chamados socialistas utópicos e científicos.
Comunismo: também surgida no século XVIII, é uma derivação do socialismo, uma
etapa mais avançada temporalmente, que pretende promover o estabelecimento
de uma sociedade igualitária, sem classes sociais, baseada na propriedade comum
dos meios de produção.

Até os anos 30, os sindicatos se organizaram de forma independente, com anarquistas,
comunistas e socialistas disputando a direção do movimento, e serão protagonistas de inúmeras
grandes lutas. A greve geral de 1917 talvez seja o maior exemplo de luta desse período e até hoje,
proporcionalmente, o maior movimento grevista que o Brasil já assistiu.
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Greve Geral de 1917
A greve foi o ponto alto das mobilizações do período anarco-sindicalista brasileiro e
representou a insatisfação acumulada dos trabalhadores nas primeiras décadas da
industrialização. As condições de trabalho e salário precárias foram agravadas em
decorrência do aumento da exploração durante a 1ª Guerra Mundial, pois o Brasil
passou a exportar produtos industriais para os países em conflito, além de
alimentos, o que aumentou também o custo de vida.

Funeral de José Martinez

O movimento grevista teve início nas fábricas têxteis do Contonificio Crespi, no
mês de junho, nos bairros da Moca e Ipiranga, e se estendeu para outras fábricas
têxteis, passando para fábricas de outros setores, para o setor de transporte e
comércio. O assassinato do sapateiro José Martinez pela polícia atraiu uma
multidão em seu funeral que atravessou a cidade em cortejo até o cemitério do
Araçá. Depois desse episódio a burguesia paulista praticamente perde o controle
da cidade.
Foi organizado o Comitê de Defesa Proletária para defender a greve, que
apresentou as seguintes reivindicações: liberdade aos presos em decorrência da
greve; direito de associações para os trabalhadores; que os trabalhadores não
fossem demitidos por envolvimento com a greve; abolição do trabalho para
menores de 14 anos; sem trabalho noturno para os menores de 18 anos; abolição
do trabalho noturno feminino; aumento entre 25% e 35% nos salários; pagamento
dos salários a cada 15 dias; garantia de trabalho permanente; jornada de oito horas
e semana inglesa e aumento de 50% em todo trabalho extraordinário.
Mediado por uma comissão de jornalistas do O Estado de São Paulo, patrões e
grevistas entraram em acordo, com a promessa de atendimento de parte das
reivindicações, o aumento do salário e o cumprimento da legislação em vigor sobre
o trabalho de menores, e o estudo das demais. Com o fim do movimento grevista,
os patrões não deram seguimento ao acordo que gerou novas mobilizações nos
anos seguintes.
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Depois da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, o movimento sindical sofreu
inúmeras alterações pela interferência desse presidente. Vargas entendia que não se podia tratar os
sindicatos e os trabalhadores como “caso de polícia”, como havia afirmado o presidente anterior,
Washington Luís, e sim, que os trabalhadores deveriam participar do jogo político, mas segundo as
regras estabelecidas pelos vencedores do processo revolucionário. A conciliação de classe era o norte
da política, gerando benefícios para a classe trabalhadora e limites a sua atuação.
O Estado varguista atuou em 4 frentes:
a) estabeleceu uma legislação previdenciária que garantiu um mínimo de seguridade social
(aposentadoria, pensões, indenizações e assistência médica);
b) editou diversas leis trabalhistas que foram consolidadas na CLT (jornada de trabalho, condições
de trabalho, férias, descansos semanais remunerados, pisos salariais, entre outros);
c) criou a Justiça do Trabalho para mediar os conflitos entre patrões e empregados;
d) implantou a estrutura do movimento sindical que conhecemos: sindicatos (um único sindicato
por categoria e base geográfica mínima, que é o município), federações (mínimo de sindicatos) e
confederações reunindo as federações. As Centrais Sindicais ficaram excluídas da estrutura. No topo
estava o Ministério do Trabalho com o poder de intervenção e fiscalização dos sindicatos. O imposto
sindical também foi instituído.
Com medidas benéficas aos trabalhadores, a legislação protetiva, e de controle sobre a classe,
atuação do Ministério e da Justiça do Trabalho e repressão policial, Vargas disputava a representação
e a condução dos trabalhadores, tentando eliminar a ação de comunistas, socialistas e anarquistas
sobre o movimento sindical. As medidas positivas não foram “presentes” do Presidente, mas a
resposta à luta de décadas da classe trabalhadora. Prova disto foram as outras medidas para
controlar e impor limites as reivindicações dos trabalhadores, legais e repressivas, por meio do qual
Vargas perseguiu todas as lideranças sindicais que questionaram o seu modelo de sindicato como
órgão de colaboração entre patrões e empregados.
No período posterior a deposição de Vargas, entre 1945 e 1964, o movimento sindical com
mais liberdade política pode voltar a atuar firmemente em defesa dos interesses da classe
trabalhadora e na busca por transformações profundas na sociedade brasileira. São anos de muitas
greves, mobilizações de rua e participação política. Resistiram às ações do governo de Eurico Gaspar
Dutra (1946-1950), apoiaram as medidas nacionalistas do 2º governo de Vargas (1951-1954), se
manifestaram contra o aumento da exploração capitalista no governo de Juscelino Kubistchek (19561960) e foram para a linha de frente pelas Reformas de Base no período de João Goulart (19611964).
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Estes últimos anos, da renuncia ao golpe de Estado, foram de muita efervescência para os
trabalhadores. As reformas pedidas, principal pauta política, eram as seguintes:
a)Reforma agrária: Consistia em promover a democratização da terra e à promulgação do
Estatuto do Trabalhador Rural, estendendo ao campo os principais direitos dos trabalhadores
urbanos;
b) Reforma educacional: visava a valorização do magistério e do ensino público em todos os
níveis, o combate o analfabetismo através do Método Paulo Freire e a reforma universitária, com
abolição da cátedra vitalícia;
c) Reforma fiscal: o objetivo era promover a justiça fiscal e aumentar a capacidade de
arrecadação do Estado. Além disso, pretendia-se limitar a remessa de lucros para o exterior realizado
pelas empresas multinacionais;
d) Reforma eleitoral: consistia basicamente na extensão do direito de voto aos analfabetos e aos
militares de baixa patente. Previa-se também a legalização do Partido Comunista Brasileiro.
e) Reforma urbana: visava a justa utilização do solo à justa utilização do solo urbano, à ordenação
e ao equipamento das aglomerações urbanas e ao fornecimento de habitação às famílias;
Por fim, f) Reforma bancária: com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito pelos produtores.
Mas muitos trabalhadores iam além dessa pauta política e acreditavam que estava chegando o
momento da revolução brasileira, principalmente depois do sucesso da Revolução Cubana que
triunfa em 1959. Acreditava-se que o Brasil estava caminhando para se tornar socialista. O golpe
militar de 1964 veio para calar o movimento sindical e outros movimentos que queriam diminuir a
desigualdade brasileira e defender os interesses do nosso país contra a ganancia das multinacionais e
potências estrangeiras.
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OS TRABALHADORES DO CAMPO
Os anos 50 e 60 vão assistir a entrada definitiva dos rurais na cena política brasileira.
Várias entidades, sindicatos, federações, confederação e associações, nasceram para a
defesa dos pequenos produtores e para a luta pela terra e a permanência no campo. A
conjuntura de abertura democrática desses anos e os anseios de modernização e
transformação vivenciados na sociedade brasileira contribuíram, e muito, para as lutas
que floresceram no meio rural. Em 1959 é realizada a 1ª Conferência da União dos
Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil – ULTAB.
Em Pernambuco, surgiu o movimento das ligas camponesas, nesse mesmo período
(1955), que se tornaram um símbolo da luta campesina. Os camponeses do Engenho
Galileia organizaram uma associação para a defesa de seus interesses e obtiveram o
apoio do advogado e deputado estadual Francisco Julião no conflito que tinham com os
proprietários do Engenho que os ameaçavam de expulsão, aumento do foro e represálias
policiais. A luta dos camponeses passou a ser pela desapropriação das terras, fato que
conseguiram em 1959, depois de muita luta política e jurídica. Tal feito deu projeção
nacional as ligas, que já se espalhavam por outras regiões, chegando em 1961 a terem
cerca de 40 sedes municipais e atuação em outros Estados, como na Paraíba.
O tema da reforma agrária ganhou um relevo nunca antes visto na história do Brasil.
Se questionava, nesse momento de modernização do país, a permanência de uma
estrutura agrária arcaica. No Congresso Camponês de Belo Horizonte (1961), com a
presença do Presidente João Goulart, se deu o apogeu das lutas pela reforma. De lá saiu
o lema: Reforma na lei ou na marra!

Em termos políticos, uma vitória foi a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural
(1963), importante para os assalariados rurais, que passaram a ter direito ao salário
mínimo, repouso semanal remunerado, férias remuneradas, licença maternidade,
indenização em caso de dispensa, estabilidade após dez anos de serviço, obrigatoriedade
de registro em carteira profissional, entre outros direitos que já eram assegurados aos
Os militares decretaram
a intervenção
em mais
de 400
sindicatos,
a destituição
de mais
trabalhadores
urbanos. Neste
ano Também,
logram
fundar
a Confederação
Nacional
dosde
Trabalhadores na Agricultura – CONTAG.
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10.000 sindicalistas das diretorias das entidades, além de prisões e mortes. Os 21 anos de
Ditadura Militar foram difíceis para o movimento sindical: greves proibidas, lideranças presas e
assassinadas e entidades sob intervenção ou constante ameaça. A luta e a resistência ocorreram de
forma muito custosa para os membros do movimento. As duas últimas greves importantes
ocorreram no ano de 1968, a greve dos metalúrgicos de Osasco (SP) e Contagem (MG), as duas
duramente reprimidas.
A instituição do FGTS (1966) e o arrocho salarial podem ser destacados como frutos econômicos
nefastos do período. Antes da implantação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o
trabalhador que alcançasse 10 anos de trabalho na mesma empresa passava a gozar de estabilidade.
Só podia ser mandado embora por justa causa. O surgimento do Fundo foi um pedido dos patrões
para dar rotatividade a classe trabalhadora e contribuir para o rebaixamento dos salários.
A força do movimento voltará a partir do ano 1978 com o início das greves do ABC que vão
demarcar um novo momento do movimento sindical, o seu renascimento e aparecimento de novas
lideranças, como Luís Inácio Lula da Silva. A década de 80 será a década de ouro do movimento
sindical com os trabalhadores extremamente mobilizadas e politizados, demandando o fim do
regime militar, eleições diretas para presidente, influenciando na constituinte e quase elegendo Lula
para a Presidência da República.

Foi o momento que as oposições sindicais às direções pelegas, que dominaram os sindicatos pela
imposição da ditadura, conseguiram retomar vários sindicatos. Momento também de reconstrução
das Centrais Sindicais, a partir da realização da 1ª Conferência das Classes Trabalhadoras (Conclat),
que resultou na criação de duas entidades: a Central Única dos Trabalhadores (CUT) [1983] e a
Central Geral dos Trabalhadores (CGT)[ 1986], fruto da divisão entre as correntes do movimento. Os
anos 80 eram um cenário de taxas de sindicalização elevadas, sindicatos com credibilidade alta e a
participação dos trabalhadores enorme.
Para se ter uma ideia, olhem o número de greves que ocorreram no período:
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Quanto aos anos 90, são o reverso dos anos 80. Durante todos esses anos o movimento sindical
ficou na defensiva, sob o ataque dos governos, Fernando Collor (1990 – 1992) e Fernando Henrique
(1995 – 2002), que decidiram implementar no Brasil o chamado projeto neoliberal. Tal projeto
consistia na desnacionalização da economia brasileira, na privatização das empresas públicas, na
desregulamentação dos mercados e na desproteção social, incluso nesse ponto o ataque aos direitos
trabalhistas. Coube ao movimento sindical realizar a defesa da CLT que esteve, e continua,
duramente ameaçada.
Ao lado do projeto neoliberal e sua ideologia individualista, outro fator foi determinante para o
refluxo do sindicalismo: as transformações ocorridas no mundo do trabalho pela chamada
reestruturação produtiva. Alterações nas plantas industriais, trabalhos em equipe, projetos de
qualidade total e a alteração do discurso empresarial, que passa a chamar o trabalhador de
colaborador, membro da família, time, entre outros processos, dificultaram a atuação de um
sindicalismo ainda preso ao modelo fordista de produção.
A ofensiva contra o sindicalismo combativo também se deu pela criação da Força Sindical (1991)
com o objetivo de organizar os pelegos do movimento sindical, com o financiamento patronal e do
governo, para disputar os sindicatos e tomar das direções mais consequentes com a luta.
Com a eleição de Lula, em 2002, o projeto neoliberal vigente sofre uma fissura. Não há quem
negue que a partir do primeiro governo Lula tem-se uma mudança significativa na configuração da
sociedade brasileira. Com a eleição e reeleição de Dilma tal reconfiguração se mantém. Pode-se dizer
que estivemos diante de dois retornos, ainda que incompletos: a recomposição do Estado, esvaziado
pela década neoliberal, e a reconstrução de um projeto nacional de desenvolvimento. Há que se
afirmar também que tanto com Lula, como com Dilma, esse processo é marcado por contradições:
devido a limites impostos pelo capital, nacional e estrangeiro, e por convicções do próprio governo,
medidas tomadas contrariaram os cânones históricos da esquerda.
Contudo, importantes vitórias aconteceram para os trabalhadores, como a política de valorização
do salário mínimo, essencial para a elevação da renda da classe trabalhadora que teve ganhos reais
desde a sua implementação, além da extensão do reajuste aos beneficiários da previdência social e a
legalização das Centrais Sindicais, um fato histórico ocorrido em 2007.
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Hoje temos CUT, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores (UGT), a Confederação de
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST), a
Central Geral de Trabalhadores do Brasil (CGTB), a Central de Sindicatos do Brasil (CSB), a Central
Sindical e Popular – Conlutas e a Intersindical.

A criação da CTB ocorreu em 2008, nascendo como uma central sindical classista, unitária,
democrática, plural, de luta e de massas. Compromissada com a busca da mais ampla unidade da
classe trabalhadora, a democracia, a liberdade e autonomia sindical, promovendo os valores da
solidariedade de classe, em âmbito local, nacional e internacional, além de ser guiada por princípios
éticos, ideias e objetivos elevados, tais como o combate à discriminação, a emancipação das
mulheres, a defesa do socialismo e dos direitos sociais. Sempre buscando a educação e formação da
classe trabalhadora, indispensável à elevação da consciência social e consolidação de uma identidade
classista, essencial à luta por uma sociedade sem explorados e/ou exploradores.
O movimento sindical brasileiro nunca foi unitário estruturalmente por razões ideológicas,
embora nos últimos anos tenha conseguido, em várias ocasiões, encaminhar lutas comuns. Por
exemplo, em 2010 realizou-se a 2ª Conferência Nacional da Classe Trabalhadora que aprovou o
documento Projeto Nacional de Desenvolvimento com Valorização do Trabalho, que reúne as
convergências entre as Centrais e visa influenciar no processo político brasileiro.
Os desafios da atualidade, pós eleição de Lula, são o de conseguir entender e se readequar ao
novo perfil da classe trabalhadora, superar os efeitos do neoliberalismo e do individualismo, além de
balancear a atuação do movimento entre a cobrança de uma experiência de 12 anos de governo
popular que carrega inúmeras contradições e o apoio a esse mesmo projeto de governo contra a
direita brasileira que não aceita as mínimas transformações no Brasil, como a melhora na
distribuição de renda e a redução de privilégios, e chega a namorar com o Fascismo.
Bibliografia básica sugerida:
GIANNOTTI, Vito. História de luta dos trabalhadores no brasil. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.
HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. São Paulo: LTC, 2010.
KONDER, Leandro. História das ideias socialistas no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2005.
SADER, Emir. Quando novos personagens entraram em cena. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
CARDOSO, Adalberto Moreira. A década neoliberal e a crise dos sindicatos no Brasil. São Paulo: Boitempo,
2003.
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CONCEPÇÕES SINDICAIS
Prof. Augusto César Petta

Na atividade sindical, encontramos sindicalistas que agem animados por várias ideias que se
diferenciam muito.
Alguns defendem que a entidade sindical deve centralizar suas atividades em torno do
assistencialismo. Consideram que uma boa entidade é aquela que oferece aos seus associados bons
médicos, dentistas, assistência jurídica, convênios com as mais diversas empresas prestadoras de
serviços. Não enfatizam a luta econômica por melhores salários e condições de trabalho (mesmo
tendo que realizar campanhas salariais em função da exigência legal de estabelecer as convenções
ou dissídios), muito menos a luta política pela transformação da sociedade.
Outros atuam muito nas campanhas salariais e colocam num segundo plano o assistencialismo e a
luta política mais geral.
Encontramos também aqueles que enfatizam a luta política (envolvendo eleições e manifestações de
protesto), minimizando a luta econômica e o assistencialismo.
Há também os que desenvolvem a luta econômica, a luta política e a luta ideológica, relacionando-as
na prática, considerando o assistencialismo como um instrumento para atrair os trabalhadores e as
trabalhadoras para a entidade sindical, a fim de que venham a participar das lutas desenvolvidas.
Dessa forma, os sindicalistas explicitam conjuntos de ideias sobre o movimento sindical e buscam
colocá-las na prática. A estes conjuntos de ideias articuladas entre si, que chamamos de concepções.
Desde que os sindicatos surgiram no século XVIII, na Inglaterra, a luta entre concepções se manifesta,
ora de forma mais intensa, ora de forma mais branda.
Não adianta fecharmos os olhos a esta realidade. A luta de ideias acontece e nos cabe, enquanto
sindicalistas classistas, encarar essa batalha, procurando esclarecer a nossa concepção, levando-a à
prática e conquistando democraticamente novos espaços no movimento sindical.
I. TRADEUNIONISMO - “SINDICALISMO DE NEGÓCIOS”
Origem e alguns conceitos básicos:
1. Surgiu no final do século XIX, nas trade unions (uniões de ofícios), na Inglaterra. Inicialmente, as
trade unions eram combativas, perseguidas, clandestinas e dirigiram as primeiras greves.
2. Inglaterra, “berço do capitalismo”, alcançou grande desenvolvimento econômico, com a Revolução
Industrial. Inicia-se a fase que Lênin denominou imperialismo, última etapa do capitalismo A
burguesia inglesa internacionaliza o capital e explora os países colonizados.
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3. esta exploração permitiu à burguesia inglesa obter altas taxas de lucro, possibilitando uma certa
distribuição de lucros para parcelas do operariado inglês. Forma-se o que Lênin denominou
“aristocracia operária”, trabalhadores aburguesados que passam a defender o sistema capitalista.
4. A concepção tradeunionista irá ter forte influência no sindicalismo estadunidense. No início do
século XX, a central sindical dos Estados Unidos comprou terras e ações de várias empresas,
utilizando-se de pensões de trabalhadores e trabalhadoras, por ela administrada. Vai se formando o
chamado “sindicalismo de negócios”.
Características principais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Defesa do capitalismo
Ênfase na negociação e não na mobilização
Economicismo e sindicalismo de resultados
Negação da luta de classes
Corporativismo e cupulismo
Pragmatismo e sindicalismo de negócios.

Representantes importantes da concepção tradeunionista:
1. Samuel Gompers, fundador em 1886 e presidente da AFL (central sindical dos trabalhadores dos
EEUU):
“O papel dos sindicatos é de simples regulador da mercadoria trabalho”
2. John Lewis: dirigente da AFL
“O sindicato é parte integrante do sistema capitalista. Ele é um fenômeno capitalista tanto
quanto uma sociedade anônima. Um reúne operários objetivando uma ação comum de compra e
vendas; a outra agrupa capitalistas que tem a mesma finalidade. O objetivo econômico é o mesmo
para ambos: o lucro”.

II. ANARQUISMO
Origem e alguns conceitos básicos:
1. Foi impulsionado em países onde a industrialização foi mais lenta e expressou a revolta dos antigos
artesãos que tiveram que ingressar no trabalho fabril, com o avanço da industrialização. Foram
despojados dos seus instrumentos de trabalho.
2. A concepção anarquista desenvolveu-se inicialmente na França, Itália e Espanha. Nesses países, a
burguesia se utilizava de mecanismos mais fortes de exploração, que geravam explosões violentas de
revoltas operárias.
3. A palavra anarquia significa negação, ausência do poder, de governo. O anarquismo preconiza a
abolição do estado, das leis, dos partidos. O poder, por si só, é pernicioso.
4. O anarquismo prega a luta de classes contra o capital. Atribui muita importância aos sindicatos e à
greve geral, e à “ação direta”, que significa o desenvolvimento ininterrupto da luta de classes. Como
há dificuldades na correlação de forças, os anarquistas atribuem importância à “minoria ativa”, como
foco para atrair os trabalhadores para a luta.
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Características principais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anti- governo
Não participação em eleições institucionais, em atividades parlamentares e desprezo às leis
A greve e o sindicato são os únicos instrumentos eficazes de luta.
Ação direta e minoria ativa
Vanguardismo e voluntarismo
Sociedade autogestionária
Anti- capitalista

Representantes principais da concepção anarquista:
1. Pierre Proudhon (1809 - 1865) : “ A propriedade é um roubo”.
2. Michael Bakunin (1814 - 1876): “A greve é tudo”.
“Os sindicatos são os únicos instrumentos de guerra verdadeiramente eficazes”.

III. SINDICALISMO CRISTÃO
Origem e alguns conceitos básicos:
1. Os cristãos seguem diversas concepções quando atuam no movimento sindical. O chamado
“sindicalismo cristão” adota as posições conservadoras da Igreja. Já a teologia da libertação assume
posições progressistas, que se aproximam do marxismo. Essas posições diferenciadas e, muitas vezes
antagônicas, refletem a amplitude das posições da Igreja, que abriga em seu seio, desde aqueles que
defendem os interesses das classes dominantes até aqueles que defendem os interesses das classes
dominadas.
2. Em 1891, a Igreja Católica adota uma posição oficial no que se refere à atuação no movimento social,
principalmente no sindicalismo. Essa posição está contida na Encíclica Rerum Novarum (Das Coisas
Novas), escrita pelo Papa Leão XIII.
3. Parcelas significativas da classe operária seguem as ideias anarquistas e marxistas. A Igreja
preocupada com esse avanço resolve orientar os católicos, numa linha de conciliação de classes. Não
admitia que pudesse haver
conflitos entre burgueses católicos e operários católicos. O capital e
o trabalho deveriam viver um em colaboração com o outro, obedecendo-se os princípios da caridade
cristã. Nessa perspectiva, o sindicato deve ser um órgão basicamente assistencialista.
4. As ideias socialistas são consideradas subversivas e, na medida em que defendem o capitalismo
como um sistema que poderá ser justo e equitativo, o Papa Leão XIII assume posição anticomunista .
5. Preocupada com o contágio das ideias anarquistas e marxistas, a Igreja Católica irá defender que
seus fiéis seguidores formem sindicatos paralelos, que deveriam abrigar aqueles que professassem o
catolicismo.
6. No entanto, há setores progressistas da Igreja Católica que discordam radicalmente que deve haver
conciliação entre os interesses dos burgueses e dos trabalhadores, que os sindicatos devem ser
basicamente assistencialistas e que não deve haver greves. São principalmente os setores que
seguem a chamada Teologia da Libertação.
7. A Teologia da Libertação estabelece uma crítica severa ao sistema capitalista, localizando nele as
causas determinantes das profundas desigualdades sociais existentes na humanidade. Na ausência
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de um modelo próprio para a análise do sistema capitalista, os teólogos da libertação se aproximam
do marxismo, enquanto método de análise da realidade social, política e econômica.
Características principais do sindicalismo cristão:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Defende o capitalismo, é anticomunista.
Propõe reforma gradual do capitalismo
Defende colaboração entre capital e trabalho
Assistencialismo é fundamental nos sindicatos
Defende o pluralismo sindical
Contradição com a Teologia da Libertação, que estabelece crítica ao capitalismo, por entender que
nele se encontram as causas determinantes das desigualdades sociais.
7. A Teologia da Libertação aproxima-se do marxismo.
8. Rejeita as greves
Representantes da concepção do chamado “sindicalismo cristão”:
1. Papa Leão XIII na Encíclica Rerum Novarum:
“No capitalismo, existe” uma desigualdade natural, necessária e conveniente para o homem”.
“O capital e o trabalho devem viver em colaboração um com o outro, obedecendo os princípios da
caridade cristã”.
2. Confederação Internacional dos Sindicatos Cristãos:
“A vida econômica e social implica colaboração de todos os filhos de um mesmo povo. Rejeita,
portanto, a violência e a luta de classes”.

Representantes da “Teologia da Libertação”
1. Padre Camilo Torres:
“Um verdadeiro cristão deve colaborar com todos os revolucionários que se propõem a mudar as
atuais estruturas sociais injustas e opressoras...Estou convencido de que é necessário esgotar todas
as vias pacíficas e que a última palavra sobre o caminho que é preciso escolher não pertence à classe
popular, já que o povo, que constitui a maioria, tem o direito ao poder. Seria necessário perguntar
antes à oligarquia como vai entregá-lo; se o faz de modo pacífico, nós o tomaremos igualmente de
um modo pacífico; mas, se não pensa em entregá-lo ou pensa fazê-lo violentamente, nós o
tomaremos violentamente”.
3. Documento da Igreja da região Centro-Oeste do Brasil, em 1973: “É preciso vencer o capitalismo este
é o maior mal, o pecado acumulado, a raiz apodrecida, a árvore que produz todos estes frutos que
nós conhecemos: pobreza, fome, miséria, morte... Por isso, é necessário que a propriedade privada
dos meios de produção (as usinas, a terra, o comércio, os bancos) seja superada...Por isso, queremos
um mundo que haja um povo só, sem a divisão entre ricos e pobres.”
4. Líder da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FNSL), da Nicarágua Luis Carrión: “Eu não vejo
qualquer obstáculo que possa impedir aos cristãos, sem renunciar a sua fé, de se aproximarem de
todos os instrumentos conceituais marxistas que são necessários para a sua compreensão científica
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dos processos sociais e para a orientação revolucionária da sua prática política. Em outros termos,
um cristão pode ser ao mesmo tempo, um cristão e um marxista perfeitamente consequente (...).
Nós nos ligamos às estruturas de base da Igreja, não para tirar as pessoas, mas para integrá-las à
FNSL como uma etapa do seu desenvolvimento político, sem que isto signifique qualquer oposição a
sua participação nos organismos cristãos. Ao contrário, nós deixamos as pessoas nessas estruturas
para que esse engajamento superior se transforme em ação política nesse meio.”
IV. MARXISMO
Origem e alguns conceitos básicos:
1. Karl Marx e Friedrich Engels foram os principais formuladores do socialismo científico, no século XIX.
Juntamente com Lênin, líder da Revolução Russa, e outros teóricos revolucionários, elaboraram a
“concepção marxista de sindicalismo”.
2. O sindicato é entendido com centro organizador das lutas e como escola de socialismo e não apenas
um instrumento essencialmente economicista e corporativista.
3. A luta que os sindicatos travam deve ter três dimensões que se relacionam dialeticamente:
econômica, política e ideológica.
4. As greves são importantes, mas devem ser acompanhadas de outros meios de lutas. Através delas, as
massas operárias aprendem a desnudar cada um dos processos de exploração do sistema capitalista.
Têm como principal objetivo organizar os trabalhadores, acumular forças, preparando para batalhas
para a conquista do poder político.
5. A unidade dos trabalhadores e trabalhadoras é a grande arma no enfrentamento aos interesses
burgueses. Sem ela, os trabalhadores perdem a possibilidade de transformar significativamente a
sociedade.
6. A concepção marxista prioriza a luta por liberdades políticas. Sem elas, o proletariado continuará
sem espaço necessário para a luta pela sua emancipação.
7. O partido político revolucionário é um estágio superior de organização. Estabelece as diferenças
entre partido e sindicato, e as duas devem ser estimuladas e preservadas. O objetivo primeiro do
proletariado é a conquista do poder político.
Características principais do marxismo:
1. Mais-valia: o contrato entre capital e trabalho nunca repousa em justas condições; um determinado
tempo de trabalho não é remunerado.
2. Luta de classes como motor da história.
3. Unidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Unicidade sindical como instrumento para a
unidade.
4. Luta econômica, política e ideológica.
5. Sindicatos como centros organizadores da luta e escolas de socialismo.
6. Greves importantes, mas limitadas.
7. Alienação do trabalhador e trabalhadora.
8. Exército industrial de reserva, necessidade do capitalismo.
9. Importância do partido político revolucionário.
10. Estado como instrumento das classes dominantes.
11. Revolução
12. Socialismo e comunismo.
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Representantes da Concepção Marxista:
Marx: “A totalidade das relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real
sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais
determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral
da vida social, política e espiritual..... Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças
produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes....
Sobrevém então uma época de revolução social.... Assim como não se julga o que um indivíduo é a
partir do julgamento que ele faz de si mesmo, da mesma maneira não se pode julgar uma época de
transformação a partir de sua própria consciência; ao contrário, é preciso explicar essa consciência a
partir das contradições da vida material, a partir do conflito existente entre as forças produtivas
sociais e as relações de produção”.
Marx e Engels: “A história de todas as sociedades até nossos dias é a história da luta de classes.”
Marx: “Em geral, os sindicatos tomam um caminho errado, porque se limitam a uma guerra de
guerrilhas contra os efeitos do sistema existente, em vez de trabalhar ao mesmo tempo para a sua
transformação, usando da força organizada como dura alavanca, para a libertação definitiva da classe
proletária, o equivale dizer, para a abolição definitiva do sistema do salariato”.
Lênin: “Os comunistas nunca devem perder de vista a unidade da organização sindical. Isto porque a
única fonte de força dos escravos assalariados de nossa civilização, oprimidos, subjugados e abatidos
pelo trabalho, é a sua união, sua organização e solidariedade”.
Lênin: “Através das greves, as massas operárias aprendem a distinguir e por a nu todos e cada um
dos processos de exploração capitalista, a estudá-las do ponto de vista da lei, de suas condições de
vida e dos interesses da classe capitalista... Os operários nessa luta experimentam suas forças,
aprendem a compreender a necessidade e a importância da união”.
Che Guevara: “Os poderosos até podem matar uma, duas ou três rosas, porém, nunca conseguirão
impedir que a primavera venha.”

V. SOCIAL-DEMOCRACIA
Origem e alguns conceitos básicos:
1. Seu primeiro formulador foi Eduard Bernstein (1850- 1932), inicialmente marxista, mas que coloca
em dúvida as principais teses marxistas como a da polarização entre burguesia e proletariado, a da
tendência à pauperização das massas e a da necessidade da luta revolucionária para superar o
sistema capitalista.
2. Dessa forma, Bernstein fará uma revisão do marxismo. Daí ser considerado revisionista.
3. O primeiro presidente do Partido Socialista alemão, no século XIX, pregava a democratização do
estado burguês, cabendo a este assegurar a liberdade, a ordem e a propriedade privada. O Estado é
um instrumento neutro.
4. A sociedade social- democrata é uma tarefa em construção que evolui normalmente no interior do
sistema capitalista. Daí o conceito de evolucionista.
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Características principais da concepção social- democrata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revisionismo do marxismo
Não enfatiza a luta de classes
Via institucional, não à revolução
Estado é neutro, não é instrumento de classe social
Estado precisa ser democratizado
Evolucionismo: do capitalismo à sociedade social- democrata
Defesa da propriedade privada e do mercado
Não há tendência à pauperização das massas
Não há necessariamente polarização entre capital e trabalho
Representantes da concepção social- democrata:
Bernstein:“O socialismo” pode estar mais visível em uma boa legislação fabril do que na socialização
de um grupo inteiro de fábrica”.
Partido social- democrata alemão: “A propriedade privada dos meios de produção e a concorrência
do mercado são indispensáveis. Ao mesmo tempo, necessita-se de instrumentos adequados para o
governo exercer influência, fomento, planificação e controle do processo econômico, a fim de
alcançar os objetivos da política econômica social democrata”.
Partido social- democrata alemão: “O partido social- democrata aprova o livre mercado, onde impera
sempre a concorrência. Mas ali, onde o mercado seja a expressão do predomínio de indivíduos ou de
grupos, impõem-se múltiplas medidas para assegurar a liberdade na economia. Concorrência tanto
quanto possível, planificação tanto quanto necessária”

VI. TROTSKISMO
Origem e alguns conceitos básicos:
1. Leon Trotsky (1879 -1940) foi um revolucionário que participou ativamente do movimento que
desembocou na Revolução Russa de 1917.
2. Durante a sua atuação, teve vários desentendimentos políticos com Lênin, considerado o grande
seguidor de Marx e Engels, e que conseguiu liderar a Revolução que implantou pela primeira vez o
socialismo.
3. Ao defender o marxismo, Trotsky defende uma posição anticapitalista, acreditando que só através de
um processo revolucionário seria possível conquistar a sociedade socialista.
4. Algumas das posições de Trotsky com as quais Lênin não concordava: 1. Após a Revolução, os
trabalhadores deveriam ser comandados como soldados e os eventuais desertores deveriam ser
também punidos em campos de concentração; 2. Os sindicalistas deveriam representar o Estado
diante dos trabalhadores, após a Revolução; 3. Defesa de que o Estado soviético fosse puramente
operário, subestimando a aliança com o campesinato; 4. a revolução socialista não pode alcançar sua
realização dentro do quadro nacional.
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Características principais do trotskismo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anti- capitalista
Estimula luta de classes
Estimula greves
Não considera, em muitos momentos, a real correlação de forças
Defende o pluralismo sindical
Principismo
Tendência ao divisionismo
Revolução não pode se deter na fase democrática, deve avançar imediatamente para o socialismo.
Revolução socialista não pode ser feita num só país.
Representantes da Concepção Trotskista:
Trotsky: “Se o capitalismo é incapaz de satisfazer as reivindicações que surgem, infalivelmente, dos
males que ele mesmo engendra, então que morra”.
Trotsky (em 1920): “Os trabalhadores devem ser colocados aqui e ali, ordenados, comandados,
exatamente como soldados. Os eventuais desertores do trabalho devem ser reunidos em batalhões
punitivos ou postos em campos de concentração. ”
Deutscher sobre Trotsky (após a Revolução): “Os líderes sindicais, como servidores do Estado,
falariam pelo Estado aos trabalhadores e não pelos trabalhadores ao Estado”.
Trotsky (em 1920) argumentava que os sindicatos devem defender os interesses da classe operária.
Mas, após a revolução proletária, já não havia burguesia e o próprio Estado era operário. Assim,
contra quem os sindicatos defenderiam os operários?
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Nota do autor: Este texto construído de forma sintética, para facilitar a compreensão das
Concepções Sindicais, está baseado fundamentalmente no texto citado na bibliografia acima,
denominado Concepções Sindicais, escrito pelo jornalista Altamiro Borges.
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HISTÓRIA DAS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO
TRABALHO
Reinaldo de L. Reis Jr.1
Qual o sentido do trabalho? Qual a importância do trabalho para a sociedade? Ele é inerente ao
processo de formação humana? São algumas perguntas concernentes ao estudo das sociedades e da
relação dos homens com a natureza. Não por menos, na literatura marxista, o elemento trabalho é
nuclear para o estudo sobre o processo histórico.
Durante quase toda a história da humanidade e, neste caso essencialmente uma história ocidental
etnocêntrica, o elemento trabalho foi legitimado na sociedade como sendo próprio das classes
menos favorecidas, das classes dominadas. Na raiz da etimologia, o termo que vem do latim
tripálium, designava a máquina utilizada para tortura no período medieval. Portanto, neste período,
o trabalho relacionava-se à atividade manual dos artesãos, camponeses, ferreiros, em suma, aos
artífices, enquanto os nobres praticavam o exercício do ócio, que se resumia as filosofias, as artes e a
guerra. Seu cotidiano era constituído das práticas hedonistas, do estudo das filosofias ou do exercício
da esgrima. (ANDERSON, 1984).
A grande maioria da população dedicava-se à busca de sua sobrevivência, atingida por relações de
vassalagem2 ou por atividades específicas, em muitos dos casos compostas por gerações familiares,
como é o caso das corporações de ofício ou mesmo as atividades vinculadas ao campo (THOMPSON,
2010).
A conformação ao trabalho foi se alterando ao longo do tempo, até que se consolidasse um novo
modo de produção: o modo de produção burguês que substituiu o antigo modo de produção feudal.
Vale a ressalva de que a passagem de uma forma de produção para a outra não se deu
instantaneamente; muito pelo contrário, das primeiras formas do modo de produção burguês à sua
consolidação e superação total do modo de produção feudal, decorreram mais de quatrocentos
anos. A consolidação do modo de produção burguês ao abrir as portas ao mercado, destruiu todas as
“antigas” formas de reprodução social. “Tudo o que era sólido se desmancha no ar, tudo o que era
sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição
social e suas relações recíprocas. ” (MARX, 2006, p.20)
A passagem para a consolidação do sistema capitalista, com raiz na relação umbilical com o tipo de
trabalho assalariado, é um elemento-chave para o entendimento da sociedade atual. As bases, os
fundamentos do sistema capitalista, não devem ser pensados a partir do consumo ou dos fluxos de
oferta e demanda, mas por sua raiz no mercado.

Professor do Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho (CES), Coordenador de Formação Sindical da
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fetiesc). Graduado em História e
Mestrado em Ciências Sociais ambos pela PUC/MG.
2 A vassalagem era a base das relações econômicas da Idade Média, onde o vassalo dedicava uma quantidade de
dias de trabalho ao seu senhor, que garantia o uso da terra e a segurança em contrapartida.
1
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Karl Marx é, sem sombra de dúvidas, o autor que com maior competência conseguirá descrever e
desnudar as características fundantes do sistema capitalista. E na sua obra magma O Capital de
imediato declara:
A riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em ‘imensa acumulação de
mercadorias’, e a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza. Por
isso, nossa investigação começa com a análise da mercadoria. (MARX, 2006, p. 57)
Portanto, a sociedade burguesa só se consolida como a nova classe dominante e funda os
seus pilares, tendo por base as relações de troca de mercadorias e, não as relações de consumo.
Pode parecer dois processos similares, mas a um olhar atento tem-se a clareza da sua distinção. O
caráter do sistema capitalista se constrói na relação entre capital e trabalho. A classe burguesa para
garantir a sua dominação teve que destruir tudo o que não servia à lógica do mercado.
Um dos elementos-chaves para a classe burguesa foi a desapropriação de toda a propriedade
privada dos meios de produção, das terras dos animais às ferramentas, o maquinário: era necessário
retirar dos trabalhadores, então servos, os meios para produzir a subsistência, para jogá-los no
campo da competição do mercado. Ao retirar deles a propriedade dos meios de produção,
tornariam- se órfãos das condições mínimas para garantir os meios de subsistência: alimentação,
moradia, vestimenta e conhecimento, “as necessidades do estômago ou da fantasia”. É nesse
momento que a classe burguesa força, os então servos, a se tornarem camponeses e os membros
das corporações de ofício, a se tornarem operários.
Ao fim, a cada homem e mulher só restava vender sua única propriedade que o burguês não era
capaz de retirar, aquilo que é próprio de cada ser humano, a sua força de trabalho. A força de
trabalho que é vendida para garantir a sobrevivência é jogada para dentro do mercado para dali se
tornarem parte dele, alocando braços, pernas, mentes e coração, em troca de um salário. Existe uma
relação de troca em que a maioria das pessoas, donas da sua força de trabalho, a vendem para
alguns que são proprietários dos meios de produção. Essa é a essência do capital: transformar a força
de trabalho de um valor de uso em um valor de troca, uma mercadoria.
As transformações no mundo do trabalho pela lente da mais-valia.
Antes de adentrar no instigante universo do processo histórico das transformações no mundo
do trabalho, cabe clarear o posicionamento para estreitar as arestas e situar o viés interpretativo.
Várias podem ser as formas e conteúdos para descrever o processo histórico do chamado
mundo do trabalho. Uma primeira observação, que identifica o foco de análise como mundo do
trabalho, não passa de um exercício linguístico, tendo a compreensão de que as relações de trabalho
são o núcleo ramificador de todas as relações humanas e deste com a natureza. Por meio dele o
homem foi se descolando de sua condição primeira, de animal. Deu saltos ontológicos e se forjou
como ser humano. Processo descrito em rápidas palavras que significam centenas de anos.
Contudo, ao mesmo tempo em que pelo trabalho o homem alterou sua condição de
existência, alterando o meio em seu benefício também gerou as condições de sua alienação. Não
basta o conhecimento, não basta a cultura. Somente com a superação da lógica mercantil, fundada
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na propriedade privada, é que se pode superar a condição de alienação, suplantando a utilização da
força de trabalho como instrumento de alienação.
Portanto só se pode vislumbrar, compreender o processo do capital, se for levado em conta o
seu processo de exploração dos trabalhadores e, por isso, é primordial para a análise a compreensão
da mais-valia elaborada por Marx (2006). Cabe a ressalva de que vários são os autores que procuram
entender o mundo por esse viés a partir dos fundamentos marxianos.
Para Marx (2006), o processo de extração de mais-valia, acontece no espaço da fábrica, o
lócus criador de valor, sendo esse o espaço de transformação dos bens da natureza em coisas para
potencializar a condição de vida dos seres humanos. Entretanto este processo ocorre mediante a
exploração do trabalhador que somente lhe restando a propriedade da sua força de trabalho, aluga-a
para o capitalista em troca de um salário. O dinheiro não garante a sobrevivência, mas como meio de
circulação de mercadorias, possibilita o acesso a estes: alimentos, casa, roupas, lazer, cultura, etc.
Dessa forma a criação de riqueza é fruto do trabalho e somente por ele é que se subsiste, mas
o capitalista se apropria do tempo de vida dos trabalhadores para dali retirar o seu sustento. O que
Marx (2006) descreve é a existência de uma troca entre a força de trabalho de um lado e o tempo de
trabalho do outro (trabalho necessário e trabalho excedente).
Em rápidas palavras, como o trabalhador necessita ter acesso ao dinheiro para adquirir
mercadorias, que são meios de sobrevivência, são valores de uso por sua utilidade, e ele não detém
os meios de produção para gerar sua própria existência, ele é obrigado a alugar a sua força de
trabalho, para ter acesso ao dinheiro, transfigurado no salário, para adquirir as mercadorias que
garantem sua sobrevivência.
Entretanto, o tempo dedicado ao trabalho nunca é o que serve unicamente para pagar o
salário. O trabalhador sempre tem que trabalhar muito mais tempo do que o necessário para fazer
jus ao seu salário. É esse tempo a mais é que representa a mais-valia explorada pelo capitalista.
Mais-valia, portanto, é tempo de trabalho a mais que o capitalista se apropria do trabalhador.
E isso só ocorre porque aquele é detentor da propriedade privada que cria as mercadorias, os meios
de produção: maquinaria, ferramentas, matéria-prima, etc.
Isso posto, existem duas maneiras pelas quais o capitalista retira a mais-valia. A dita maisvalia absoluta, que versa sobre o tempo total de trabalho, a extensão da jornada de trabalho.
Entretanto o próprio limite de um dia (24 horas) e do esforço humano estabelece os limites de
extração dessa mais-valia absoluta, que vamos ver com exemplificações mais adiante. A outra forma
de mais-valia, que teve que ser criada, para tentar atacar a tendência decrescente da taxa de lucro
que é natural dentro do sistema capitalista (MARX, 2006), é a mais-valia relativa, que age sobre a
intensidade do trabalho em um mesmo determinado tempo, que pode ser gerada de duas formas:
pelo método (organização) ou através dos instrumentos (tecnologia).
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Expropriação do campo: consolida-se o capital
A primeira fase de transição para o capital, é o período de acumulação primitiva de capital. Essa
fase de transição e consolidação do sistema capitalista foi marcada pela superação do modo de
produção feudal, superação essa que foi resultado das contradições do modo de produção feudal
que não dava conta de se adaptar para garantir sua sobrevivência e dar respostas aos anseios
impostos pela sociedade.
A constituição dos estados nacionais, o rodízio nos campos, o surgimento do putting out sistem, os
incentivos à produção de excedente no campo, e sobretudo o sistema de crédito, foram
fomentadores do esgotamento do modelo feudal de produção e de incentivos ao modelo
emergente.
Os camponeses do feudo também descobriram que poderiam trocar excedentes por dinheiro, nos
mercados locais de cereais; o dinheiro poderia ser usado para pagar taxas ao senhor feudal, em lugar
do trabalho forçado. Isto, quase sempre, transformava o camponês num pequeno negociante
independente. Ele poderia arrendar terras do senhor, vender seus produtos para cobrir sua renda e
reter a receita excedente para ele mesmo. Esse sistema dava ao camponês maior incentivo para
produzir e, portanto, aumentar seus excedentes rentáveis, o que induzia a um maior intercâmbio,
maiores vendas subsequentes e assim por diante. O efeito cumulativo foi um rompimento gradual
dos laços feudais, substituídos pelo mercado e pela busca do lucro como os princípios organizadores
da produção. Por volta de meados do século XIV, as rendas monetárias já excediam o valor dos
serviços compulsórios prestados em muitas partes da Europa. (HUNT, 1981, p.37)
A alforria do sistema feudal vem em consonância com a superação da produção no campo, é a
passagem de maior autonomia do campo para a cidade. A cidade vai se tornando, paulatinamente,
condicionante do campo. O processo dos cercamentos3, que é a expropriação dos pequenos
produtores e dos camponeses de suas terras, é seu manifesto.
Os primeiros cercamentos, ocorridos na Inglaterra já no século XIII, impulsionaram o processo de
surgimento do sistema capitalista a partir do século XV e XVI. Com o grande crescimento
populacional, a decadente nobreza feudal necessitando de dinheiro, cercou ou expulsou de suas
terras, antes utilizadas como pasto comum. A justificativa era o aumento de pasto para ovelhas, base
material para a lã da indústria têxtil lanífera inglesa.
O processo dos cercamentos do século XV e XVI expulsava três entre quatro camponeses do campo,
forçando-os a buscar sustento nas cidades. O êxodo rural é matéria primeira para o ensejo do
sistema capitalista emergente.
Uma vez nas cidades, esses camponeses se tornam o exército industrial de reserva, cujo papel é
primordial à consolidação do modelo manufatureiro. A dinâmica de trabalho na manufatura
configura-se no trabalho doméstico. As formas de reprodução e organização do trabalho assalariado
ainda são incipientes.

3

No capítulo XXIV, A chamada acumulação primitiva, do livro O Capital (2006), Marx percorre o processo histórico de
transição do modo de produção feudal ao modo de produção burguês, analisando o processo dos cercamentos,
de desapropriação dos servos, para o desenvolvimento da classe burguesa.

30

As indústrias, quando expressas em fábricas, tinham sua localização imposta pelas condições da
natureza, pois necessitavam estar próximas ao entroncamento de rios, para que fosse possível a
extração de energia pelos moinhos, situação que se dissemina pelo território nacional.
A indústria, tal como a conhecemos, só será relativamente emancipada das condicionantes
geográficas, quando do desenvolvimento de duas bases produtivas: o ferro e o vapor. Somente com
o desenvolvimento tecnológico, que leva à construção de grandes fornos, com a fundição do ferro e
a descoberta da energia extraída do vapor, pela queima do carvão, é que as fábricas deixaram as
condições da geografia e passaram a estar onde estivesse o lucro. Esse é o grande salto para o
surgimento das cidades industriais, que ocorreu no findar do século XVIII até meados do século XIX.
Nesse momento a burguesia se consolidou como a principal classe econômica inglesa e exigiu sua
participação e influência no controle do Estado. As classes do antigo regime têm como saída a
adaptação. A revolução foi levada a cabo por todos os grupos das classes populares: burgueses,
camponeses, trabalhadores assalariados, alfaiates, sapateiros, ferreiros e outros (HILL, 1987).
Entretanto, uma vez atingido os objetivos dos revolucionários do terceiro Estado, o processo é
interrompido. Todos as demais classes pertencentes aos revolucionários, vêem antigos aliados
tornarem-se opositores e dominadores, criando novas formas de tutelagem.
Contudo, as grandes cidades industriais serviram como fomento aglutinador da formação da classe
trabalhadora. O capital forjou as condições necessárias às organizações dos trabalhadores. Devido ao
profundo processo de exploração da classe trabalhadora, foi-se constituindo sua maneira de segurar
o pêndulo, sempre tendente a aumentar a distância que separa as classes proprietárias das classes
dominadas.
Engels, em seu clássico estudo A situação da classe trabalhadora na Inglaterra (2008), traz à luz, a
situação degradante em que se encontravam os trabalhadores.
Assim como a demanda de qualquer outra mercadoria! Se há poucos trabalhadores, o preço (isto é, o
salário) sobe, os operários vivem melhor, os casamentos se multiplicam, aumentam os nascimentos,
cresce o contingente de crianças, até que se produza o número suficiente de operários; se há muitos
trabalhadores, o preço cai, vem o desemprego, a miséria, a fome e, em consequência, as epidemias,
que varrem a ‘população supérflua’. E Malthus, que posteriormente desenvolveu aquela afirmação
de Smith, a seu modo tem razão ao sustentar que sempre há população supérflua, indivíduos demais
no mundo – apenas equivocou-se de todo ao sustentar que há mais indivíduos do que aqueles que os
meios de subsistência existentes podem alimentar. A população supérflua é produto da concorrência
entre os trabalhadores, que obriga cada trabalhador a laborar cotidianamente até o limite de suas
forças. Se um industrial pode empregar dez operários que trabalhem nove horas por dia e a jornada
for estendida para dez horas, ele empregará só nove, deixando desocupado o décimo; e, num
período em que a procura de operários não for grande, ele pode, ameaçando com a demissão,
obrigá-los a trabalhar uma hora a mais pelo mesmo salário – desempregando o décimo operário e
economizando seus gastos salariais. O que ocorre em pequena escala numa fábrica ocorre em grande
escala numa nação. A concorrência recíproca que eleva ao máximo o desempenho de cada
trabalhador, a divisão do trabalho, a introdução das máquinas e a utilização das forças naturais
provocam o desemprego de um grande número de operários – e esses desempregados já não
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contam no mercado, não podem comprar nada e, consequentemente, as mercadorias que antes
adquiriam têm reduzida a sua demanda; logo, não é preciso produzi-las e os operários que as
fabricavam também são despedidos, deixam de contar no mercado e assim sucessivamente, sempre
segundo o mesmo ciclo, ou melhor, seria sempre assim não fosse a intervenção de outros fatores.
(ENGELS, 2008, p. 122)
São essas as condições dadas às classes trabalhadoras. Entretanto, são essas mesmas contradições
que proporcionaram as condições objetivas para a sua superação: a consciência de classe entre os
trabalhadores. É nesse contexto que surgiram as primeiras formas de organização dos trabalhadores,
que de clandestinos se constituíram nas Trade Unions e nos Cartistas. Não é objeto desse texto
discutir os sindicatos, mas estão nesses movimentos, os seus primeiros passos.
No findar do século XIX a organização sindical ganhava forma e corpo, os trabalhadores já possuíam
um acúmulo de experiência que lhes potencializava as ações reivindicatórias e, por mais degradante
que ainda fosse o trabalho, havia fissuras que possibilitavam combater a exploração.

Taylorismo / fordismo e a mais-valia relativa.
Ao estudar o processo do mundo do trabalho que se deu em fins do século XIX e primeira metade
do século XX, não se pode perder de vista os pressupostos da gestão do trabalho inaugurada por
Taylor e sua execução e complementação elaborada por Ford4. São eles os arautos que levaram a
cabo uma profunda transformação da produção e da dinâmica do trabalho.
As inovações trazidas para o mundo do trabalho tiveram consequências tanto na esfera da
produção como das relações de consumo. Ambas serão dinamizadoras tanto na economia, pela
produção em escala inaugurada por Ford, como da cultura, com o novo perfil do trabalhador e das
relações de consumo, levadas também aos trabalhadores, que irão conduzir em boa medida todo o
século XX.
Taylor é quem busca na ciência elementos que fundamentam e dinamizam o mundo do trabalho,
esclarecendo o sentido da “administração científica”. A racionalidade, a observação, o teste e
conclusão, que são da esfera da ciência, devem ser apropriados pelo capital, para aperfeiçoar a
produtividade e a obtenção do lucro.
Como discorre Bravermann (1981), a forma de produção do mundo do trabalho ainda tinha sob as
mãos dos trabalhadores uma relativa condução do processo. O trabalhador, no recém-inaugurado
espaço da fábrica decidia as maneiras da produção, tornando-se dois problemas para o capitalista. O
conhecimento ainda era detido pelo trabalhador, podendo, em alguns casos, comandar o processo. E
o mais sério (na visão do capitalista), é que o trabalhador vai adquirindo um acúmulo de experiência
que atrapalhava a geração do lucro do capitalista.
Portanto, as transformações que foram levadas a cabo pelo taylorismo/fordismo visaram combater
a tendência decrescente da taxa de lucro e elevar a produtividade. Nas palavras de Taylor, era
4

Taylor é o intelectual, o pesquisador que irá sistematizar a organização do trabalho. Henry Ford será o empresário
que desenvolverá a produção em escala, fundador da Ford Motor Company.
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necessário dinamizar as formas de realização da produção, para que o trabalhador tivesse “um bom
dia de trabalho”5.
Enfim, Taylor observa e estuda o trabalhador, como mais uma peça, uma engrenagem do processo
produtivo. Alerta que a máquina funciona durante toda a jornada da fábrica, enquanto o trabalhador
não. É sobre essa “peça” (trabalhador) que residirá a aspereza da produção, preocupação de Taylor
de que o “trabalhador deve ter a habilidade de um homem e a inteligência de um macaco. ”
Para combater isso, realizou testes em fábricas, estudos, análises e observações para alterar a
dinâmica interna da produção. Esta é sua principal preocupação que ocupou mais de 25 anos de sua
vida.
A primeira ação efetiva que ele irá realizar é a da necessidade imediata de tirar das mãos dos
trabalhadores o controle do processo produtivo. Daí sua defesa efusiva da separação de quem
executa e de quem concebe a produção. É este o princípio basilar. Separar o trabalho físico do
trabalho intelectual. Para aquele, unicamente engrenagem da produção, seu dever é cumprir as
tarefas ordenadas. Para este, o pensar e fiscalizar sobre as formas do fazer a produção.
Essa separação não ocorre de forma parcimoniosa. Foram muitos anos de conflitos e desgastes para
que conseguisse lograr os seus intentos. Em seus relatos, Taylor conta de trabalhadores que foram
separados e treinados para realizar as tarefas, entretanto, uma vez colocados com os demais,
voltavam à maneira anterior, pois não aceitavam o controle do gestor.
O primeiro período de Taylor corresponde a época da publicação de seu livro Shop Management
(1903), sobre as técnicas de racionalização do trabalho do operário, por meio do estudo de Tempos e
Movimentos (motion-time Study). Taylor começou por baixo, junto com os operários no nível de
execução, efetuando um paciente trabalho de análise de tarefas de cada operário, decompondo os
seus movimentos e processos de trabalho para aperfeiçoá-los e racionalizá-los. Verificou que o
operário médio e com o equipamento disponível produzia muito menos do que era potencialmente
capaz. Conclui que se o operário mais produtivo percebe que obtém a mesma remuneração que seu
colega menos produtivo, e acaba se acomodando, perdendo o interesse e não produzindo de acordo
com a sua capacidade. Daí a necessidade de criar condições de pagar mais ao operário que produz
mais (LINS, MOTTIN, NUNES, p.5).
O pano de fundo utilizado por Taylor é levar os pressupostos da ciência para o espaço da produção,
visando racionalizar o processo produtivo, padronizá-lo. Por meio da observação, hipótese, teste e
experiência, criar métodos que aumentassem a produtividade. Com este objetivo, só se pode elevar
a produção por duas vias: com novas tecnologias que irão atingir as formas de trabalhar, ou
readequando as maneiras como as pessoas realizam a produção.
Na passagem do século XIX para o XX, não ocorreram grandes descobertas tecnológicas que
pudessem ser incorporadas ao processo produtivo para alterar a maneira ou potencializar o trabalho.
Assim a solução de Taylor foi sobre a gestão, a organização do trabalho, o método. É a primeira vez
5

Para Taylor um “bom dia de trabalho” seria atingido quando o trabalhador trabalhasse de maneira ininterrupta toda a sua
jornada, não havendo momentos de não-trabalho durante a jornada. Comparando o trabalhador com a máquina, que funciona
durante todo o tempo.
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na história da humanidade, e no caso do capitalismo, que se logrou a mais-valia pela via unicamente
da intensidade do trabalho retirada pela via da organização do trabalho. Portanto, Taylor foi capaz de
melhorar a produtividade e de aumentar a mais-valia para o capitalista unicamente pela via da maisvalia relativa.
Era preciso fechar as janelas de fuga do “não- trabalho”, dos tempos de “desperdício” que ocorriam
durante a jornada, para que se atingisse “um bom dia de trabalho”. Além da racionalização, da
separação entre execução e concepção, a esteira elevou ao máximo os pressupostos de Taylor. O
trabalhador não se movimenta mais pelo espaço da fábrica, agora ele é apenas uma engrenagem da
máquina.
A esteira tirou do trabalhador o controle do seu tempo, por que a partir desse momento não é mais
o homem quem anda, mas a máquina, que passou a controlar o seu corpo. Como tão bem reproduz o
filme “Tempos Modernos”. Se sela na nuca do trabalhador o código de barras como uma peça da
máquina. É a máquina quem define o tempo e a velocidade da produção, portanto a intensidade, que
em última instância é a mais-valia relativa atacada sobre o trabalhador. Agora, numa mesma jornada,
passou-se a trabalhar muito mais intensamente do que anteriormente.
O taylorismo e o fordismo são os sistemas que, pela primeira vez, introduzem sistematicamente a
mudança na organização do trabalho como instrumento para aumentar a produtividade.
Acrescentam, por isso, um elemento novo aos estudos desenvolvidos por Marx durante a Revolução
Industrial. Durante aquele período, o aumento da intensidade foi obtido mediante uma revolução
tecnológica. O sistema taylorista e fordista não supõe mudança tecnológica para aumentar a
produtividade. Ele atua sobre a organização do trabalho e aí introduz transformações. As mudanças
aumentam a carga de trabalho, medida sempre em termos de volume de produto produzido ou em
termos de redução do quadro de pessoal necessário para executar determinada tarefa, ou ainda em
termos de velocidade ou ritmo dos movimentos. Em síntese, o sistema taylorista-fordista altera a
organização do trabalho para obter resultados superiores. É, então, um exemplo clássico de
intensificação por reorganização do trabalho na ausência de revolução tecnológica. (ROSSO, 2008, p.
62)
Trabalhador disciplinado, religioso e ordeiro são os pressupostos da personificação do trabalhador
na planta fordista/taylorista. Gramsci (2001), em seu clássico estudo sobre o Americanismo e
Fordismo, desvenda o perfil desse novo sujeito.
Por outro lado, é necessário encaminhar esta regulamentação e a criação de uma nova ética. Deve-se
observar como os industriais (especialmente Ford) se interessaram pelas relações sexuais de seus
empregados e, em geral, pela organização de suas famílias; a aparência de ‘puritanismo’ assumida
por este interesse (como no caso do proibicionismo) não deve levar a avaliações erradas; a verdade é
que não se pode desenvolver o novo tipo de homem exigido pela racionalização da produção e do
trabalho enquanto o instinto sexual não for adequadamente regulamentado, não for também ele
racionalizado (GRAMSCI, 2001, p. 252).
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Com a organização do trabalho e a esteira produtiva, Ford entra em cena, passando à
produção em escala. Essas mudanças atacaram o movimento sindical que surgia no final do século
XIX. Levaram-se quase trinta anos para que os trabalhadores tomassem consciência do que ocorria.
Uma vez que isso aconteceu, a organização dos trabalhadores nunca mais foi a mesma.
Surgem os grandes sindicatos nacionais, de categorias, organizam-se centrais sindicais. As cidades
industriais tornaram-se verdadeiros caldeirões de manifestações populares e de organização de
classe,levando, até, à organização de partidos de trabalhadores. Para o capital, essa dinâmica
precisava ser alterada.
Da acumulação flexível ao dito toyotismo
A crise econômica que atingiu a economia capitalista em meados dos anos de 1970 marca uma
transição que vinha em curso desde os anos 1950, especificamente no Japão.
A base de sustentação do mundo do trabalho, o modelo fordista, foi tida como pesada para as
necessidades da dinâmica do capital que se vislumbrava. As transformações levadas a cabo pelo
sistema capitalista tiveram duas características nodais. A primeira foi o desenvolvimento da
tecnologia, com os satélites e a comunicação virtual que foram essenciais para a diminuição da
distância de informação entre os países. A segunda, um modelo baseado no toyotismo, foi a de
mudanças na dinâmica estrutural do trabalho, com sua precarização, alta rotatividade, desemprego
estrutural, que só foi possível devido o longo processo de baixo crescimento que vivenciou a
economia capitalista a partir dos anos de 1970.
Esse contexto de acordo com Harvey (2009) pode ser definido como Acumulação Flexível de
Capital. Para o autor, continua-se a marcha insaciável de reprodução do capital podendo ser definida
como uma “imensa mudança na aparência superficial do capitalismo a partir de 1973, embora a
lógica inerente da acumulação capitalista e de suas tendências de crise permaneça a mesma. ” (idem,
op.cit.,p. 177). Assim a acumulação flexível é “uma combinação particular e, quem sabe, nova de
elementos primordialmente antigos no âmbito da lógica geral da acumulação do capital. ” (idem. p.
184), sem desprezar as mudanças concernentes à “natureza e composição da classe trabalhadora
global [...], o mesmo ocorrendo com as condições de formação de consciência e de ação política. ”
(idem, op.cit.,p. 179). Um ponto nodal é que a acumulação flexível conceitualmente tem uma
delimitação histórica, de “transição do fordismo para a acumulação flexível” (idem, op.cit.p. 179).
A desvalorização da força de trabalho sempre foi a resposta instintiva dos capitalistas à queda de
lucros. Mas a generalidade dessa afirmativa esconde alguns movimentos contraditórios. As novas
tecnologias aumentaram o poder de certas camadas privilegiadas; ao mesmo tempo, sistemas
alternativos de produção e de controle do trabalho abrem o caminho para a alta remuneração de
habilidades técnicas, gerenciais e de caráter empreendedor. (...) bem como a emergência de uma
subclasse mal remunerada e totalmente sem poder. Isso, contudo, traz sérios problemas quanto à
sustentação da demanda efetiva e levanta o espectro de uma crise de subconsumo – o tipo de
manifestação de crise que o fordismo-keynesianismo mais quis evitar. Por isso, não vejo o
monetarismo neoconservador que se apega a modos flexíveis de acumulação e à desvalorização
geral da força de trabalho por meio do aumento do controle do trabalho como algo capaz de

35

oferecer mesmo uma solução de curto prazo para as tendências de crise do capitalismo. (idem,
op.cit.,p. 179-181)
Os dois principais pensadores que sistematizaram o que compunha o inaugural modelo foram os
sociólogos estadunidenses Deminn e o engenheiro japonês Ohno. Ambos partem do pressuposto de
que o modelo fordista deveria ser superado, ou melhor, adaptado às contingências do momento.
A planta fordista foi responsabilizada por ser muito onerosa, e, entre outras questões, foram
levantados como problemas: a especialização fordista, os altos salários dos quadros técnicos, a
dinâmica interna da produção, a especialização, os grandes estoques, os sindicatos de massa etc.,
pontos que serão analisados adiante.
O Toyotismo tem como fundamento básico retirar a máxima produtividade com o menor custo
possível. Ao olharmos mais de perto os resultados atingidos por esse modelo, percebe-se que ele
tem como grande novidade ter conseguido gerar mais-valia, tanto absoluta como relativa.
Em um primeiro olhar, rapidamente se identifica a extração da mais-valia relativa do trabalhado: a
inovação tecnológica irá reduzir o número de trabalhadores, ao mesmo tempo em que exigirá maior
intensidade de trabalho aos remanescentes. Estes, inclusive, conseguiram uma produtividade ainda
maior do que a do modelo fordista.
Com o incentivo do trabalhador polivalente, em detrimento ao especializado do fordismo,
consegue-se aumentar a produtividade com menos trabalhadores. Para dentro do espaço da fábrica,
reduz-se o princípio da hierarquia, da separação entre concepção e execução. Formam-se grupos,
equipes, células, que irão competir pelos melhores indicadores produtivos. Portanto, a lógica da
competição é levada para o interior do espaço fabril. Com isso, ao mesmo tempo em que se atinge o
máximo da produtividade, pela competição, mina-se o ideário de classe entre os trabalhadores,
tornando-os concorrentes entre si, ponto-chave para a desmobilização sindical.
Ao mesmo tempo em que se insere o trabalho precarizado, o trabalho por demanda, a socialização
das horas-extras e o banco de horas, são elementos que otimizam a extração da mais-valia, pela (re)
articulação da jornada de trabalho, ou seja, são novas formas de gerar mais valia-absoluta.
Para que os trabalhadores se vejam envolvidos nessa nova dinâmica, é necessária uma coação
ideológica. Portanto em vez da relação patronal/empregado, todos passam a compor parte da
equipe, a empresa se torna uma família, e o sindicato um problema para não se envolver. Além da
força de trabalho, o capital trabalhará sobre os corações e espíritos dos trabalhadores, cooptandoos.
Entretanto outro elemento do sistema toyotista e, por vezes, não percebido é a questão de as
novas tecnologias levarem a um aumento da mais-valia absoluta, sobretudo nos principais centros
urbanos do Brasil.
É claro e notório que a jornada de trabalho tradicional se manteve a mesma. Porém, o advento das
novas tecnologias causou ao aumento do tempo dedicado ao trabalho. Estudo recente de Pochmann
(2001) demonstra que as novas tecnologias, diga-se celular, internet, computador portátil e outros,
levaram os trabalhadores a aumentarem o tempo de dedicação ao trabalho em momentos que eram
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dedicados ao descanso e lazer, por exemplo à noite, aos sábados e domingo. As ações promovidas
pela acumulação flexível de capital visaram alterar três pilares, sobre os contratos de trabalho,
atacando a estabilidade ou mesmo o profissional de carreira, o emprego e criando o trabalhador de
projeto, o segundo pilar, sobre a jornada de trabalho, com a massificação das horas-extras e o banco
de horas, e o terceiro pilar, sobre a remuneração, deteriorando a remuneração fixa e incentivando o
pagamento variável, serve como exemplar as Participações nos Lucros e Resultados (PLR).
Esse contexto de precarização do trabalho, delineia um perfil do emprego com baixos salários,
jornadas extensivas, aumento do trabalho informal, aumento da dupla e por vezes da tripla jornada,
alta rotatividade do emprego. Todos esses elementos tiveram consequências diretas sobre a
capilaridade da organização sindical. Contudo esse modelo histórico de condicionamento do
trabalho só se viabiliza em um contexto de baixo crescimento econômico e/ou recessão, devido às
condições de trabalho que impõe (ALVES, 2000).
As bases das transformações toyotistas são elevadas ao máximo, migrando para os demais setores
da economia do trabalho. Os campos são capitalizados nos agronegócios, com o maquinário, os
transgênicos e a otimização da produção. O setor dos serviços também não escapa: o trabalhador
polivalente, torna-se exemplo a ser seguido, o trabalho terceirizado, alta rotatividade, concorrência
intra-empresa entre as células, etc. A subjetividade é captada pela capital, utilizando-se de uma outra
morfologia, da equipe, família, colaborador, com ambientes clean, mas com uma profunda
intensificação do trabalho, gerando as novas doenças ocupacionais: Ler/Dort, morte súbita, stress,
câncer, depressão, etc.
O atual momento que vivenciamos, abre-se a porta do século XXI, a primeira década se passou e
sem dúvida a América Latina é o local do globo no qual a discussão sobre alternativas ao capitalismo
mais faz parte da realidade. Entretanto os rumos da história ainda serão contados. O capital se
mostra a cada dia com maior capacidade de se adaptar e se reestruturar e aos trabalhadores é dada
a responsabilidade de questionar e criar alternativas, tomar o protagonismo nas suas mãos.

Conclusão:
Este texto, de maneira sintética, visa percorrer o processo histórico de constituição do capital pela
lente da mais-valia. Assim, demonstrar como o sujeito histórico, o trabalhador, é forçado a entrar no
mercado, dele fazendo parte, vendendo sua força de trabalho.
O trabalho como atividade, historicamente como um valor de uso, produtor de bens, mercadorias,
que são meios que devem servir para melhorar a condição dos seres humanos de sobrevivência no
mundo, é apropriado pelo capital, como uma mercadoria, tornando-se assim, a força de trabalho, um
valor de troca.
As revoluções industriais que procuraram gerar e aumentar a extração da mais-valia. Cada qual ao
seu tempo e a sua maneira, são submetidos à reprodução do capital. Embora a mais-valia só possa
ser gerada no espaço da fábrica, ambiente criador do valor, as formas de apropriação do trabalho
excedente são levadas a todas as esferas do mundo do trabalho, reproduzindo-se.
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A prática do trabalho no século que se inicia, com o modelo da (re) estruturação produtiva, do
chamado toyotismo, tem como característica que persiste, o objetivo de quebrar o primeiro contato
de constituição de classe trabalhadora, a percepção de sermos todos trabalhadores. O capital atua
para impedir a formação da consciência de “classe para si”, mas também visa macular a mera
percepção de “classe em si”.
O atual modelo de organização econômica ataca qualquer prática de construção de identidade do
trabalhador, tendo ressonâncias sobre a organização sindical.
Contudo é fundamental ter a clareza de que mesmo utilizando todos os aparelhos ideológicos e
subterfúgios, o capital tem os seus limites. Por mais que tente, se adapte, ele não consegue acabar
com o que nos torna iguais. O que identifica um trabalho com o outro, é a realidade de que somos
trabalhadores e isso jamais será desfeito pelo capital.
Em contrapartida, o capital procura maquiar, esconder, disfarçar, que os trabalhadores compõem
uma classe, independente de qual categoria, são todos trabalhadores. O fetiche da mercadoria
assenta-se nesse exercício, de esconder as reais condições pelas quais a mercadoria foi produzida. “O
gosto do pão não revela quem plantou o trigo, (...) se sob a chibata do feitor de escravos ou sob o
olhar ansioso do capitalista. ” (MARX, 2011, p. 218)
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ESTADO, PARTIDO E SINDICATO
Augusto César Petta
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Texto: Os limites do sindicalismo e o papel do partido político – Ricardo Antunes
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Estado, Partido e Sindicato

1. Estado
1.1 O que é?
• Sistema de órgãos que exercem o poder: legislativo, executivo e judiciário (inclui o exército)
• Poder se estende a todos os membros da sociedade e todos são obrigados a seguir
• Abrange um determinado território
1.2 Como surgiu?
• Comunidade primitiva com auto- administração
• Durante milênios tinha suas formas de poder baseados no prestígio e hábitos, sem aparelho especial
de coerção
• Há 10 mil anos, divisão do trabalho (caçadores e artesãos) e com a produção superando o consumo,
aparece a possibilidade de acumular – prisioneiros de guerras tornam-se escravos.
• Surgem os órgãos de repressão – exército
1.3 – Qual é a essência do Estado?
• Defensores do capitalismo dizem que o Estado é instrumento de justiça, colocado acima das classes
• Estado é instrumento de dominação das classes dominantes
• Para exercer o poder com hegemonia, utiliza-se da coerção, do convencimento e das concessões.
• Manifesta as contradições de classe, o que significa que as classes dominadas também exercem certa
pressão nas decisões.
• O Estado tem muita influência na Economia e poderá deter o desenvolvimento social e servir muito
aos interesses das forças reacionárias
• Em outros casos, as forças democráticas exercem influência muito grande sobre o Estado.
1.4 Estado Capitalista
• Defensor dos interesses dos banqueiros, grandes industriais, grandes comerciantes, latifundiários.
• Política social do Estado burguês é condicionada pela correlação de forças, tendo como objetivo
conservar as bases do capitalismo
• Estado tem serviços especiais para a moldagem ideológica da população – jornais, rádios, televisão,
internet.
• Estado promove a política da militarização
• Regime democrático-burguês: exercício parcial da prática e dos direitos democráticos.
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•

Regime autoritário: ausência parcial ou total dos direitos e liberdades constitucionais pela proibição
da atividade dos partidos, pela concentração de poder nas mãos do chefe do Estado.
• Há em vários países, nas respectivas constituições, direitos à igualdade em relação à: acesso ao
emprego, liberdade de expressão, à educação, à saúde, à habitação, à participação política.
1.5 Estado Socialista
• Nasce como resultado da revolução socialista
• Começo da construção do socialismo
• Propriedade social dos meios de produção, igualdade perante à lei, distribuição dos bens materiais
segundo princípio: “de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo o seu trabalho”.
• Poder estatal é necessário ao socialismo para organizar a vida política, econômica e ideológica da
nova sociedade.
• Estado deve estar preparado para enfrentar as resistências, elevar a atividade política do povo,
realizar atividades econômicas e organizativas e cultural-educativa.
• Estado socialista defende a paz entre os povos, pois atua na defesa dos povos.
• Desenvolvimento permanente e universal da democracia.
• Principais direitos e deveres: direito ao trabalho e dever de trabalhar, direito ao repouso, à
habitação, à saúde, à segurança, à educação, de eleger e ser eleito, de constituir organizações sociais,
à liberdade de expressão, direito de contribuir na administração da produção e Estado.
2. Partido
• Partidos são organizações para conquistar o poder e formar a opinião pública, de acordo com seus
interesses
• Há vários sistemas partidários: pluripartidário, bipartidário, unipartidário
• Há partidos que escondem seus verdadeiros objetivos e têm um discurso de acordo com o que o
povo quer ouvir
• Há partidos de direita (grandes capitalistas), centristas (pequena burguesia) e de esquerda (classe
trabalhadora).
• Os sistemas bi e pluripartidários correspondem às necessidades da sociedade capitalista dividida em
classes sociais
• A história de luta da classe trabalhadora está ligada a dois tipos de partidos: sociais-democratas e
comunistas.
• Os sociais-democratas propõem reformas sociais e negam a transformação revolucionária os
partidos comunistas visam a abolição da exploração e das causas; são organizações revolucionárias –
centralismo democrático
3. Sindicato
• Representantes de categorias ou ramos de atividade que desenvolvem a luta econômica, política e
ideológica
• Origem – Revolução Industrial, século XVIII Europa
• Mais Valia
• Luta de Classes
• Exército Industrial de Reserva
• Unidade dos Trabalhadores e Trabalhadoras
• Greves importantes, mas limitadas
• Sindicatos como centros Organizadores de lutas e escolas de socialismo
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www.projetofalar.com.br

ORATÓRIA, COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA
LIDERANÇAS SINDICAIS
APRESENTAÇÃO
Quando somos escolhidos para determinada função ou cargo sindical dentro da sociedade,
o qual requer um domínio na área da oratória, primeiramente devemos nos conscientizar
que não nascemos prontos para tal tarefa, mas, devemos nos aperfeiçoar no intuito de
estarmos investindo em nosso crescimento pessoal e profissional.
Os grandes oradores tiveram seu momento inicial e passaram as mesmas dificuldades e
obstáculos que lhes foram impostos para superá-los e qualificá-los no campo da oratória.
No decorrer do tempo, foram aperfeiçoadas técnicas que facilitam tais entendimentos e
compreensão da arte de falar em público para os dirigentes classistas. Quando utilizamos
dinâmicas e exercícios práticos em nossas exposições, tem objetivo de fazer com que você
absorva de um jeito fácil esses conhecimentos e utilize desses recursos no seu dia-a-dia
sindical.
Dando continuidade nesta atividade modular, estaremos apresentando nesta oficina alguns
exemplos para os dirigentes sindicais se aperfeiçoarem no campo da comunicação.
Esperamos que você possa ser nosso exemplo de superação e acreditamos que a oratória é
a fonte de transmissão do conhecimento de cada ser humano. Que bom nos encontrarmos
novamente!!!

Ricardo Córdoba Ortiz
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1. RÁPIDA REVISÃO – MÓDULO 1
▪ Gestos e postura. (Gesticular sempre, procurando acompanhar o raciocínio e as palavras).
▪ Posição do microfone. (Sempre trocar de mão o microfone).
▪ Com ou sem pedestal? (Se tiver pedestal não mexer no microfone).
 Expressões faciais. Quando bem usadas, fazem a diferença.
 Tópicos. Recurso necessário para uma boa apresentação.
 Cumprimento inicial, ainda é a melhor opção.
•

Qual é o momento correto para conclamar as pessoas e arrancar aplausos? (deixa).

•

Mão no Bolso, forma de pegar o microfone, gestos obscenos. (Forma errada)

 O improviso é necessário, mas não pode ser constante.
 Plano A ou Plano B?
 Vícios de Linguagem
 Marcadores discursivos
Dinâmica com os participantes
(Exercício em Sala).
Tema: “Prepare-se Para Falar”
(Desenvolvimento em Sala)

1. Técnicas Para Entrevistas.
A liderança sindical sempre estará se deparando com situações análogas as
funções sindicais, como: Entrevista para veículos de comunicação (rádio, jornais e
televisão), durante uma paralisação; entrevista em estúdio de rádio ou TV para falar
da categoria ou até mesmo desenvolver atividades dentro do campo da
radiodifusão.
Esta atividade também exige destreza e métodos que facilitem a compreensão
dos telespectadores e ouvintes. As pessoas leigas ao assunto, não terão noção ou
discernimento com relação o que será dito pelo dirigente sindical.
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Para que possamos facilitar esta comunicação e não fazer de forma negativa
aos olhos da população, as reivindicações e anseios que a categoria de trabalhadores
almeja, é extremamente necessário utilizarmos métodos e técnicas para que possa
aliar estas pessoas e trazê-las como parceiras para nossas lutas de classe.

2.1. Tente se localizar
Ao ser chamado para uma entrevista, primeiramente procure saber o nome do
entrevistador e qual é o canal de comunicação que você estará falando. Ao ser
anunciado pelo entrevistador, é natural que ele faça a sua apresentação como: Seu
nome, a entidade que representa e a reivindicação que a categoria tem. A seguir
pratique algumas técnicas que facilitará sua compreensão, como:
1. Combine antes como o entrevistador, quais as perguntas que serão feitas, para que
não haja uma desagradável surpresa e pergunta mal formulada. (Exija do
profissional esta postura).
2. Antes de responder a primeira pergunta, agradeça a imprensa e a população por
apoiar o movimento (manifestação), e logo após responda a pergunta do
entrevistador.
3. Intercale sempre que possível o nome do entrevistador, antes de responder as
perguntas. Isto dá uma conotação de simpatia e respeito pelo profissional.
4. Em alguns momentos, fale de forma calma, mas quando for falar das reivindicações
da categoria, se exalte de forma convicta (gesticulando os braços) e falando com
firmeza daquilo que você deseja para sua categoria (neste momento você é a voz do
trabalhador).

2.2. Entrevista na Televisão.
Se a entrevista forma externa e perto de uma manifestação da categoria, procure
colocar ao fundo os trabalhadores (faixas, cartazes, etc), para que possam ser
visualizados. Se o repórter escolher o local, não deixe que faça fundo para um lugar
sem movimento, exija que os trabalhadores sejam vistos.
No momento da entrevista, procure movimentar os braços de maneira firme,
quando citar as reivindicações e anseios da categoria.
Quando for responder a pergunta, olhe primeiramente para o entrevistador e
depois diretamente para a câmera. (Sempre gesticulando).

2.2. Entrevista na Rádio.
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No início da entrevista, procure cumprimentar o locutor e sempre que se referir ao
mesmo chame-o pelo nome. É interessante que ao chegar na emissora de Rádio
anote o nome da emissora (frequência 94,3 95,7, etc), e o nome do profissional.
Ao falar das reivindicações, fale de forma convicta e com a voz exaltada, mas sem
excessos. Pode se referir a população como “ouvintes ou amigos”.
Para que não se perca nas respostas, leve sempre com você as reivindicações por
escrito, através de tópicos, isso ajuda muito, quando o locutor faz menção ao
assunto em pauta.
IMPORTANTE:
Tenha muito cuidado com entrevistas direcionadas pelo profissional da
comunicação, pois poderá colocar a população contra a categoria. Saiba sempre o
que vai ser perguntado e responda com objetivo de alinhar a comunidade e a
categoria num só ideal.
Já houve casos em que a imprensa estava comprada pelo patronal e a população
ficou contra os trabalhadores.
Ao responder as perguntas tenha o cuidado de pensar nos maiores prejudicados
(trabalhador, população, família). Coloque sempre que o patronal tem interesses
próprios e não coletivo.
Dinâmica com os participantes
(Exercício em Sala).
Tema: “Entrevista”
(Desenvolvimento em Sala)

2. Organize Seu Evento
Em alguns momentos o sindicalista se vê em solenidades e eventos que é necessário a
utilização de elementos da comunicação e ao mesmo tempo mostre aos que comparecem
uma certa organização e disciplina.
Devemos desmistificar que o dirigente sindical é descomprometido e não segue
qualquer padrão de organização que possa resultar num bom evento ou solenidade.
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Com esse objetivo, passamos a apresentar algumas dicas no campo da comunicação
que ajudarão os sindicalistas a organizarem seus eventos e ao mesmo tempo ter o domínio
de protocolo e precedências que envolvam sua categoria.
DICAS:
 Preste atenção no horário inicial das atividades. Nunca atrase por mais de 15 minutos para
começar o evento. Estaremos respeitando as pessoas que chegaram no horário.
 Antes do evento, faça um check-list das atividades que serão desenvolvidas. Se possível
uma semana antes e um dia que antecede o evento para checar os materiais e pessoas
responsáveis por cada atividade.
 Reserve lugares na primeira fileira de cadeiras do auditório para as autoridades e
convidados especiais que prestigiarão o evento.
 Posicione sempre lugares impares na mesa diretora. Isto irá mostrar a posição de destaque
e comando dos trabalhos.
 Prepare um líder para ser o mestre de cerimônias. Ele terá um roteiro pré elaborado
falando do objetivo do evento, composição da mesa, falas (discursos) e homenagens (se
tiver).
3.1. COMPONDO A MESA
Toda mesa de autoridades num evento é interessante ser formada através do
protocolo e precedências. Isso facilita na organização e desenvolvimento das atividades. A
seguir teremos um demonstrativo de como formar a mesa de autoridades:
4º

2º

1º

3º

5º

MESA

A mesa deverá ser composta da maior autoridade para a menor autoridade. Sempre
intercalando como forma de “leque”, ou seja, o presidente da mesa, depois ao seu lado
direito a segunda maior autoridade, o próximo a sua esquerda e assim sucessivamente.
Quem fica no centro da mesa e que irá presidir, será o realizador do evento. Só em caso
excepcionais em que o presidente abre mão de sua posição para prestigiar outra autoridade.
3.2.

POSIÇÃO DA BANDEIRA
Existe Lei que rege, até hoje, o uso da Bandeira Nacional, assim como rege o Hino Nacional,
as Armas Nacionais e o Selo Nacional. A Bandeira do Brasil tem sua forma e apresentação
disposta pela Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, alterada pela Lei 8.421 (11.05.1992), Lei
47

5.812 (13.10.1972), Lei 6.913 (27.05.1981) e sua ordem de precedência, assim como as
normas do cerimonial público, estabelecida pelo Decreto 70.274 de 09 de março de 1972,
alterado pelo Decreto 83.186 (19.02.1979) e Decreto 3.780 (02.04.2001).
É interessante reforçar que, dentro de um local fechado como: auditórios, anfiteatros,
centro de convenções, etc. A bandeira tem seu lugar de destaque. Ou seja, sempre a
esquerda de quem vê.
O dispositivo das bandeiras, também seguem uma normativa, como vemos a seguir:

A Bandeira Nacional sempre terá seu destaque das demais, pois vivemos num país que
sedia todas as esferas e instituições. Sejam elas, governamentais, institucionais, públicas e
privadas.
A Bandeira do Brasil estará sempre ladeada pelas demais. Se estiver somente duas
bandeiras, a Bandeira Nacional estará à esquerda de quem vê. Se estiver com três bandeiras,
a mais importante depois dela, estará a esquerda de que vê. Se forem quarto bandeiras, a
Bandeira Nacional será a segunda da esquerda para a direita de quem vê. Se forem cinco
bandeiras, a Bandeira Nacional tem posição de destaque, entre as demais.
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Neste outro exemplo temos a posição da Bandeira Nacional nas esferas municipais,
estaduais e federais, onde ela terá sempre o lugar de destaque.
Dinâmica com os participantes.
(Exercício em Sala). Tema: “Organize seu evento”.

5. Oratória é Prática!!!
Quando tiver oportunidade para falar, fale!!! Sabemos que antes de começar a falar,
bate um desespero, o coração parasse que vai “sair pela boca”. Você que ir ao
banheiro... A pulsação aumenta e a vontade é de sair literalmente “correndo” do local
é inevitável.
O primeiro medo é: “Vai dar um branco”. Involuntariamente você fica
analisando como o público irá recepcioná-lo.
O pré-conceito. O orador antes de começar a falar, fica analisando a platéia. Como
será que eles vão “julgá-lo”. Na realidade você não esta indo para um tribunal de
sentença ou será avaliado por observadores. Você estará transmitindo algo para as
pessoas que não sabem e querem aprender através de seus conhecimentos.
A dica é: “Não se intimide com o público”. O cumprimento inicial é importante
para que você comece a se adaptar com ambiente e as pessoas que estão na platéia
assistindo. As pessoas prestam muito mais atenção no início e no final de uma fala.
Quando o orador diz a frase: “Para encerrar”, as pessoas gostam. Por isso que é
necessário e importante utilizar no meio da palestra um recurso que empolgue a
platéia.
Em alguns momentos já assistimos episódios do tipo, antes de começar o evento, o
organizador esta mais apavorado do que o orador. Dizendo que tem pessoas
importantes no público e que devem ser citadas. Isso pode atrapalhar sua
concentração e discurso. Nunca se utilize de apoio uma referência de uma pessoa que
esta mais apavorada do que você. Pode simplesmente prejudicar sua apresentação.
Dinâmica com os participantes.
(Exercício em Sala). Tema: “Monte seu discurso com as Palavras Certas”.

7. Discurso Lido é Discurso Fraco.
Nunca leia uma pauta ou relato para a platéia. Isso pode ocasionar desconforto de
quem assiste a palestra. As pessoas estarão duvidando de seu conhecimento, pois, a
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partir do momento que você lê um relato de duas páginas, causa a sensação de que
nem você tem conhecimento do assunto.
Temos que ter um roteiro de início, meio e fim de sua apresentação. As pessoas
observam e quase sempre no meio de sua palestra começam a sair as primeiras
pessoas, caso seja desinteressante o assunto. Não fique fazendo da folha que segura
um “volante” ou da caneta um “brinquedo”.
Quando nos comunicamos, transmitimos para as pessoas, sinais. Positivos e
negativos. A condição corporal é uma das primeiras dicas. Dependendo da forma que
você se apresenta pode interferir na sua apresentação. Pode passar ruídos de
comunicação. Como se fala, flexição, pausas e gestos. Os aspectos vocais. A maneira
que você utiliza a voz.
7.1. Intensidade da voz.
Sempre tenha a intensidade média. Nunca fale baixo demais para que as
pessoas não consigam ouvir e nem alto demais, para que as pessoas tapem os ouvidos.
Articulação imprecisa: A pessoa não fala claramente e acaba “embolando” as
palavras, para que os demais ouvintes não notem o seu erro. (Caso esteja errado a
resposta). Ex: Quando o orador fala uma frase e pede para a platéia complementar,
alguns dizem a frase pela metade.
7.2 Tipos de Gestos
O “gesto natural” da comunicação, faz parte da comunicação. O primeiro gesto
que acompanha a fala, quando coloca ênfase na fala. O trecho do texto é enfatizado.
Quando você fala em “gesto simbólico”. Quando é falado pelo orador assim: “preciso
que todos vocês (gesticula as mãos) fiquem atentos ao que falo”.
“Posição neutra”: Mãos sobre a outra, dedos cruzados, mãos apoiadas, etc. É
interessante que a posição neutra varie de situação, sempre diversificando.
Pesquisas mostram que para transmitir informações “a linguagem” é usada para
negociar atitudes interpessoais, em alguns casos substituir as mensagens verbais. Ex:
Quando uma mulher manda "aquele olhar para um homem", está lhe transmitindo
uma mensagem muito clara sem precisar dizer nada verbalmente.
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A linguagem do corpo (gestos) é o reflexo do estado emocional da pessoa. Cada
gesto ou movimento pode ser uma valiosa fonte de informação, sobre a emoção que a
pessoa sente num determinado momento ex: a mulher preocupada com uns quilinhos
a mais nas coxas fica alisando o vestido; a pessoa receosa ou defensiva cruza os braços
e / ou pernas.
Dinâmica com os participantes.
(Exercício em Sala). Tema: “Seus Gestos Dizem Tudo”.

9. A Leitura e a Emoção
Se você coloca emoção na leitura, os erros não aparecem tanto. Quando ocorrer um
certo erro de leitura, não tente justificar ou pedir desculpas.
Se você fizer uma leitura olhando apenas para o papel, o público presente não
entenderá a mensagem e começarão as conversas paralelas. É muito importante que
você leia o Estatuto, Documento, Cláusulas, etc. Sempre se voltando para a platéia e
dizendo: “Então entendendo? Alguma dúvida?”.
Em certa ocasião, não tem como fugir da leitura do texto. Pois, é necessário ser
lido para que haja mudanças ou questionamentos. Neste caso, não fique na mesma
posição e somente uma pessoa lendo o material.
Procure diversificar as falas. Uma boa estratégia é você escolher várias pessoas
para que leiam os textos. De preferência, intercale uma voz masculina e uma voz
feminina.
Se você estiver direcionando os trabalhos de uma mesa de discussão ou reunião,
faça as indicativas, ou seja, escolha as pessoas que irão falar. Caso haja recusa, passe
para o próximo e assim sucessivamente.
Nunca force as pessoas a falarem, mas quebre o gelo dizendo que o objetivo de
diversificar a leitura é para não cansar aos demais participantes.
Se alguém durante a leitura levantar a mão e querer interromper, utilize a
palavra “destaque” anote o nome de quem fez e no final a pessoa terá a oportunidade
de se pronunciar.
Quando você conduz de forma natural a leitura, poderá colocar ênfase nas
“palavras chaves”. Ex: O rapaz não sabia o que tinha dentro do baú. Mas, quando abriu
o mesmo, uma surpresa, encontrou um carrinho e recordou de sua infância, então
chorou.
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Você poderá colocar uma ênfase maior no tom de voz, quando expressar a palavra
“uma surpresa”, faça a leitura exclamando com entusiasmo!!! Num outro momento do
texto que diz: “então chorou”, você falará de forma mais serena, um tom mais baixo.
Todos nós somos capazes de colocar emoção no texto. Uma boa dica para as pessoas
que irão utilizar texto numa reunião é fazer uma leitura antes (em casa, no escritório),
de preferência sozinho, num ambiente sem som ou interferências de outras pessoas.
Nunca chegue numa reunião ou assembleia sem saber o conteúdo que será lido ou
exposto, pois você poderá ter uma desagradável surpresa. As pessoas estarão vendo
desinteresse de sua parte com relação ao conteúdo que será apresentado.
Enfim, toda leitura quando bem estruturada faz toda a diferença e estará
ocasionando além do interesse das pessoas uma boa impressão por parte dos que
ouvinte e habilitando você no que se diz respeito a organização.
Dinâmica com os participantes.
(Exercício em Sala). Tema: “Leia com Emoção”.

10. Interpretando Frases.
Você poderá exercitar sua fala interpretando frases e ao mesmo tempo utilizando
uma técnica para atrair a atenção das pessoas que assistem sua palestra ou discurso.
Veremos a seguir algumas frases de pensadores famosos que podem ser usadas
como recurso e serem interpretadas de formas interessantes.
FRASES DE PENSADORES.
➢ A dúvida é o principio da sabedoria. Aristóteles
➢ A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmo-nos
sempre depois de cada queda. Confúcio
➢ Se queres prever o futuro, estuda o passado. Confucio
➢ Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Confúcio
➢ Para quê preocuparmo-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de
resolver primeiro. Confúcio
➢ A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Confúcio
➢ A experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho
já percorrido. Confúcio
➢ É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Aristóteles
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➢ Somente os extremamente sábios e os extremamente estúpidos é que não mudam.
Confúcio
➢ Todo homem é poeta quando está apaixonado. Platão
➢ O mestre disse: Quem se modera, raramente se perde. Confúcio
➢ Aprender sem pensar é tempo perdido. Confúcio
➢ Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte? Confúcio
➢ Querem que vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira? Aquilo que se sabe,
saber que se sabe; aquilo que não se sabe, saber que não se sabe; na verdade é este o
saber. Confúcio
➢ Entre amigos as frequentes censuras afastam a amizade. Confúcio
➢ Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Confúcio
➢ Pensar sem aprender torna-nos caprichosos, e aprender sem pensar é um desastre.
Confúcio
➢ O mestre disse: Quem chega aos quarenta anos sem ser estimado, não o será nunca
mais. Confúcio
➢ Sócrates é meu amigo, mas sou mais amigo da verdade. Aristóteles
➢ Quando os médicos diferem, o paciente morre. Confúcio
➢ O homem sem constância não pode ser consolador nem médico. Confúcio
➢ O começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são. Aristóteles
➢ Sem uma língua comum não se podem concluir os negócios. Confúcio
➢ Aprende a viver como deves, e saberás morrer bem. Confúcio
➢ O Mestre disse: "Os fofoqueiros são parias da virtude". Confúcio
➢ A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas
boas como se fosse a primeira vez. Friedrich Nietzsche
➢ Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No
sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade. Confúcio
➢ A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert
Einstein
➢ Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais
doce azeda num recipiente sujo. Pitágoras
➢ O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Albert Einstein
➢ O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Aristóteles
➢ Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que em
um ano de conversa. Platão
➢ Fiquei magoado, não por me teres mentido, mas por não poder voltar a acreditar-te.
Friedrich Nietzsche
➢ Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Friedrich Nietzsche
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➢ O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Friedrich Nietzsche
➢ A imaginação é mais importante que o conhecimento. Albert Einstein
➢ Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a
morte o direito de você dizê-las. Voltaire
➢ Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Friedrich Nietzsche
➢ Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, no que respeita ao
universo, ainda não adquiri a certeza absoluta. Albert Einstein
Dinâmica com os participantes.
(Exercício em Sala). Tema: “Interpretando Frases”.

12. Comunicação
Você não está sozinho. Então é preciso se comunicar, pois, suas ideias estarão sendo
formatadas apenas por você. Nenhuma pessoa é capaz de “roubar” ou “copiar” suas
ideias. Portanto, tudo que você falar ou difundir será novidade para as pessoas.
A comunicação é necessária e é preciso evoluir nas técnicas. Essas regras ajudam
muito no desenvolvimento da oratória. Principalmente quando bem aplicadas, sendo
que, fazem a diferença quando você estiver numa situação em que exige a sua
participação e manifestação verbal.
É fundamental se comunicar. Nós fazemos isso todos os instantes. Em casa, no
trabalho, entre amigos, sempre existe um diálogo ou um discurso, onde pode começar
até mesmo falando de “futebol”, “religião”, “sociedade”, etc. A base da oratória é a
prática constante. Por isso, devemos praticar sempre que for possível. Nunca diga não
as oportunidades. Se você for convidado para falar, não recuse ou se faça de arrogado.
Mostre para si mesmo que é importante você vencer seus próprios medos.
Criatividade é essencial. Muito artistas e inventores foram puncionados por sua
criatividade, onde souberam aproveitar a ocasião e se destacarem na sociedade.
Devemos ter ação, iniciativa, mobilidade, coragem de enfrentar os desafios, neste
caso, o desafio de “falar”, de se “expressar”, de se comunicar.
Esta ação é pessoal e intransferível, não podemos ninguém fazer por você, mas você
próprio pode mudar os conceitos sobre sua pessoal.
Não seja mais um na multidão. Você é liderança e deve ser tratado de forma
diferenciada. Seja uma liderança que todos esperam. A comunicação é a Base de Tudo.
Portanto, você estar “antenado sempre”. Afinal, você é o líder e precisa... Falar!!!
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13. ANÁLISE FINAL.
(Análise prática em Sala).

14. CONCLUSÃO
Esperamos que você tenha gostado destas dicas e utilize este material como forma de
recurso em suas atividades como palestras, apresentações e eventos.
Temos sempre que dominar a arte de falar em público, pois é muito salutar para as nossas
vidas, onde a expressão tanto corporal, quanto gestual, vão fazer toda a diferença.
Mais do que esboçarmos nossos pensamentos é compartilhar conhecimento e ao mesmo
tempo transmitir algo satisfatório e de maneira agradável para aqueles que nos ouvem e
estão sendo liderados por nós.
Tenho a certeza que você nunca mais terá dúvidas com relação a seus gestos e postura
perante uma platéia, pois já tem o conhecimento básico desses procedimentos e sempre que
necessário os adotará.
Parabéns mais uma vez por fazer parte deste grupo de pessoas que querem se aperfeiçoar
no campo da comunicação.
Até a próxima e muito obrigado pela sua participação!!!
Ricardo Córdoba Ortiz
Consultor em Comunicação
(67) 9266-9469
(67) 9628-5523
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Direito Administrativo Moderno
Odete Medauar

13. SERVIDORES PÚBLICOS
13.1. Introdução ao tema
As atividades da Administração, seus poderes, atos, a gestão de seus bens se operacionalizam pelo
trabalho dos servidores públicos, ou seja, pelas pessoas que mantêm vínculo de trabalho com a
Administração, o chamado pessoal da Administração.
Cabe aos servidores, primordialmente, fazer a Administração funcionar.
O tema servidores traz subjacentes várias questões sociopolíticas: o empreguismo, o clientelismo, o
nepotismo, o fisiologismo, que traduzem o uso da máquina administrativa para fins eleitorais,
pessoais, para barganha com o Legislativo.
Muitas dessas práticas ligam-se à questão do financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos
políticos. Outros problemas também afloram nesse assunto: ausência de políticas efetivas de
recursos humanos, não profissionalização do servidor, falta de programas de treinamento,
atualização e incentivo, falta de política remuneratória adequada.
Num livro dedicado aos institutos e preceitos fundamentais do direito administrativo, inclusive
servidores públicos, é impossível o exame das questões acima suscitadas. Por isso, na exposição que
segue serão priorizados os aspectos jurídico legais do tema servidores públicos civis, centralizados
essencialmente naqueles que atuam no Executivo.
13.2. Legislação
As bases normativas sobre servidores públicos encontram-se na Constituição Federal. A matéria
relativa a servidores foi alterada pelas Emendas Constitucionais 19, de 04.06.1998, 20, de
15.12.1998, 41, de 19.12.2003, publicada em 31.12.2003, e 47, de 05.07.2005. No título dedicado à
Administração Pública, a primeira seção - disposições gerais, arts. 37 e 38 - e a segunda - servidores
públicos, arts. 39 a 41 - contêm preceitos sobre servidores civis; o art. 42 e parágrafos abriga normas
sobre servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Por força do caput do art. 37, as normas dos seus incisos e parágrafos aplicam-se à Administração
direta e indireta dos Estados, Distrito Federal e Municípios e a todos os poderes, inclusive no tocante
aos respectivos servidores. Outros dispositivos preveem, de modo explícito, a aplicabilidade àqueles
âmbitos. Na ausência dessa previsão, há orientação jurisprudencial já firmada, no sentido da
aplicação obrigatória, inclusive nas quantificações aí fixadas (por exemplo, tempo para aquisição de
estabilidade). Tratando-se de benefícios ou vantagens não indicados na Constituição, nada impede
que Estados, Municípios e Distrito Federal instituam outros, como, por exemplo, a licença para
realizar curso no exterior, sendo vedada a supressão de direitos assegurados pelo texto
constitucional.
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As Constituições estaduais abrigam as normas sobre servidores presentes na Constituição Federal e
especificam outras para o respectivo Estado, o mesmo ocorrendo com as Leis Orgânicas de
Municípios.
As normas constitucionais sobre servidores e outras vêm englobadas nos chamados Estatutos, ou
seja, leis que reúnem os preceitos fundamentais na matéria para cada âmbito administrativo,
aplicáveis a boa parte dos servidores. Assim, há o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União,
hoje também denominado Regime Jurídico dos Servidores Civis da União, das autarquias e das
fundações federais - Lei 8.112, de 11.12.1990, com várias alterações posteriores; cada Estadomembro poderá editar o Estatuto de seus servidores civis; cada Município, o seu. De regra, nos
Estatutos há normas sobre provimento de cargos, concurso público, vacância, remuneração,
incluindo adicionais, gratificações, férias, licenças, regime disciplinar, processo disciplinar. São os
Estatutos Gerais, que abrangem a maior parte dos servidores desses âmbitos, aplicando-se, muitas
vezes, por disposição explícita, aos servidores do Legislativo e Tribunal de Contas correspondentes.
Existem também os Estatutos especiais, destinados a determinadas categorias de servidores, cujas
peculiaridades demandariam preceitos específicos; assim, no âmbito da Administração pode haver
Estatuto do Magistério, Lei Orgânica de Procuradorias, Estatutos de Servidores de Autarquia; no
âmbito do Poder Judiciário, a Lei Orgânica da Magistratura. Como se verá, nem todos os servidores
têm seus direitos e deveres regidos por Estatuto.
13.3. Terminologia
Os vocábulos empregados para designar aqueles que mantêm vínculo de trabalho com entes estatais
apresentam-se nebulosos.
Na linguagem comum, inclusive usada na imprensa falada e escrita, mencionam-se, com frequência,
os termos funcionalismo, funcionários, servidores, para abranger todos os que trabalham na
Administração ou num setor; são muito comuns as expressões "greve no funcionalismo", greve dos
funcionários do Correio.
Na linguagem técnico-jurídica reina confusão, parecendo difícil fixar com nitidez o sentido das
diversas expressões existentes. A Constituição Federal dá preferência à expressão servidores
públicos, com a qual intitula uma seção; usa também o termo servidor em quase todos os
dispositivos da matéria. Assim, a Constituição Federal atribui a essa locução o sentido amplo, que
tradicionalmente se conferia à expressão agentes públicos, para abranger todos aqueles que mantêm
vínculo de trabalho com o poder público. Em textos legais menos recentes, é dado sentido amplo à
expressão funcionário público, pois era a de uso mais frequente antes da Constituição Federal de
1988 - por exemplo, o art. 327 do Código Penal.
A seguir serão arrolados os termos utilizados com mais frequência no ordenamento brasileiro, com
as acepções mais usuais:
a) agentes públicos - abrange todos aqueles que mantêm vínculo de trabalho com os entes estatais,
de qualquer poder. A partir da Constituição de 1988, tende-se a utilizar a expressão "servidores
públicos" com essa amplitude;
b) agentes políticos - designa, em primeiro lugar, os eleitos por sufrágio universal, detentores de
mandato: Presidente da República, Governadores, Senadores, Deputados, Prefeitos, Vereadores. Em
segundo lugar, são assim considerados por
grande parte da doutrina, os auxiliares imediatos dos chefes de Executivo: Ministros de Estado,
Secretários de Estado, Secretários Municipais; no tocante aos eleitos, há normas básicas nas
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Constituições e Leis Orgânicas referentes aos seus direitos e deveres. Reina controvérsia quanto à
inserção, neste segmento, dos membros da Magistratura e do Ministério Público;
c) servidores públicos - na Constituição Federal de 1988, designa todas as pessoas físicas que
trabalham nos entes estatais, de qualquer poder, inclusive os detentores de cargos; é o mesmo
sentido da locução "agentes públicos". Antes da Constituição Federal de 1988, a doutrina atribuía tal
nome àqueles que trabalhavam nos entes estatais, sem ocupar cargos, por exemplo, os contratados;
d) funcionários públicos - expressão que, nos estatutos anteriores à Constituição Federal de 1988,
denomina as pessoas legalmente investidas em cargos públicos, por exemplo: art. 3.º do Estatuto dos
Funcionários Civis do Estado de São Paulo - Lei 10.261/68, com alterações posteriores. Para os seus
efeitos, o Código Penal atribui sentido amplo a essa expressão (art. 327, caput e § 1.º);
e) empregados públicos - por analogia aos termos usados nos vínculos de trabalho do setor privado
(empregado empregador), a locução designa aqueles contratados pela Consolidação das Leis do
Trabalho, figurando o poder público como empregador.
No tocante aos cidadãos que, de modo efêmero, exercem atribuições públicas, sem remuneração,
como os jurados, os mesários e apuradores em eleições, integrantes de comissões e grupos de
trabalho, não se incluem em nenhuma categoria acima; são cidadãos que prestam serviços
relevantes. Aliás, os Estatutos proíbem a gratuidade do vínculo de trabalho contínuo, salvo os casos
previstos em lei (ver art. 4.º da Lei 8.112/90 - Estatuto Federal). A lei pode equipará-los a servidores
ou funcionários públicos, para efeitos específicos, como, por exemplo, o art. 283, I e II, do Código
Eleitoral.
13.4. Tipos de vínculo de trabalho: funções, cargos e empregos Para que as pessoas atuem, de modo
contínuo, em nome da Administração, torna-se necessário um título legal. De regra, esse título é
representado por um ato de nomeação, por um contrato, por um ato de designação. Tais títulos
permitem que uma pessoa física exerça atividades em nome da Administração, com a qual mantém,
assim, vínculo de trabalho; portanto, atribuem à pessoa o exercício de função pública. Nas relações
de trabalho com o poder estatal, a função pública significa o exercício de atividades da competência
da Administração, em nome desta e de acordo com as finalidades desta, ou seja, para atender ao
interesse público.
Então, todo vínculo de trabalho com a Administração expressa o exercício de função pública, no
sentido acima indicado.
Variam os tipos de vínculo de trabalho.
13.4.1. Noção
Para o desempenho da função pública pode ser atribuído à pessoa um cargo público. Cargo público é
o conjunto de atribuições e responsabilidades, criado por lei em número determinado, com nome
certo e remuneração especificada por meio de símbolos numéricos e/ou alfabéticos. Todo cargo
implica o exercício de função pública. O ato administrativo que atribui, a uma pessoa, exercício inicial
de um cargo é a nomeação.
A função pública pode ser exercida sem estar revestida da conotação de cargo. Sob esse aspecto, o
sentido da expressão se especifica para significar o tipo de vínculo de trabalho em que as atividades
são exercidas por pessoas que não ocupam cargos, pois somente detêm funções. Portanto, nem toda
função pública implica exercício de cargo. Por exemplo: exercem funções públicas os contratados por
tempo determinado nos termos do art. 37, IX, da CF, os antigos admitidos a título precário. Nem
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todas as funções são criadas por lei, em número certo; muitas decorrem das atividades típicas de
cada órgão ou ente administrativo, sem número determinado; por vezes existem tabelas de lotação
de pessoal para cada órgão, como atos internos, nas quais são listadas as funções de modo
quantificado, em número suficiente para o órgão realizar suas atribuições legais. Por outro lado, há
funções cujo exercício pressupõe vínculo com a Administração, como ocorre com as funções
gratificadas, funções da carreira docente e funções de chefia acadêmica em faculdades e
universidades públicas.
Quando a função pública é exercida com base num contrato regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho, esse vínculo se denomina emprego público; é o caso dos empregados das sociedades de
economia mista e empresas públicas. Nos Estados e Municípios que não adotaram regime jurídico
único estatutário, os celetistas da Administração direta e indireta detêm emprego público. No âmbito
federal, a Lei 9.962, de 22.02.2000, disciplina o regime de emprego público do pessoal da
Administração direta, das autarquias e fundações, sob o regime da CLT e legislação trabalhista
correlata.
Tradicionalmente as Constituições vêm atribuindo aos chefes de Executivo iniciativa privativa nas leis
que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e
autárquica (salvo as universidades), como dispõe o art. 61, § 1.º, II, a, da CF, repetido nas
Constituições estaduais e Leis Orgânicas de Municípios.
13.4.2. Acessibilidade
A acessibilidade diz respeito às condições e modos pelos quais são propiciadas, aos cidadãos,
oportunidades de exercer os cargos, funções e empregos públicos.
Nos termos do art. 37, I, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, os cargos,
empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Hoje o preceito possibilita que
brasileiros e estrangeiros tenham acesso a cargos, empregos e funções públicas, nas condições
fixadas em lei. A Emenda Constitucional 11, de 30.04.1996, já acrescentara dois parágrafos ao art.
207 da CF, para facultar às universidades e às instituições de pesquisa científica e tecnológica a
admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
Segundo o art. 37, II, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo o cargo em comissão.
A exigência de concurso público para ascender a postos de trabalho no setor público atende,
principalmente, ao princípio da igualdade e ao princípio da moralidade administrativa. Para os
concursos públicos no âmbito da Administração Federal, direta e indireta, a Lei 12.990, de
09.06.2014, determina reserva, aos negros, de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas para
provimento de cargos efetivos e empregos públicos. A reserva de vagas se aplica nos casos em que o
número de vagas for igual ou superior a 3 (três). Referida Lei fixa outras diretrizes a respeito.
Algumas questões emergem no tocante à acessibilidade.
(i) O inc. II do art. 37 menciona investidura em cargo ou emprego, omitindo função pública. Ficaria
estranho, ante o espírito da Constituição Federal e os princípios da Administração aí consagrados,
que a investidura em função escapasse à exigência de concurso. Surgiu entendimento no sentido de
que só existiria função no caso de contrato por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, prevista no inc. IX do art. 37; portanto, o acesso a essa
contratação independeria de aprovação em concurso público. Todos os demais vínculos seriam
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cargos e empregos, com investidura condicionada à aprovação em concurso público, ressalvados os
cargos em comissão. No entanto, há casos de contratos de pessoal que não são regidos pela CLT,
nem se inserem no referido inc. IX; trabalho realizado em virtude desses contratos qualifica-se como
função pública, sem dúvida; e, ante os princípios da igualdade e da moralidade administrativa, tais
contratações só podem se efetuar com pessoas habilitadas em concurso público.
(ii) Outra questão diz respeito à associação que vem sendo aventada entre concurso público e
estabilidade. Há um raciocínio segundo o qual quem presta concurso público terá direito à aquisição
de estabilidade após três anos de trabalho; porém, os termos da redação atual do art. 41, caput,
tornam claro que somente os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo podem
adquirir estabilidade, porque reza o seguinte: "São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público". Em virtude
dessa associação entre concurso público e estabilidade, muitos órgãos e entes administrativos
passaram a denominar processo seletivo público os certames para contratar pela CLT ou para outro
tipo de contrato, reservando a locução concurso público para os cargos de provimento efetivo. Na
verdade, não é o tipo de certame que propicia a estabilidade, mas o tipo de cargo, o cargo de
provimento efetivo, como é mencionado no art. 41, caput; contrato algum possibilita aquisição de
estabilidade. Por outro lado, o caput do art. 41 usa o termo "efetivo" e usa o termo "nomeados",
típicos do desempenho de cargo de provimento efetivo, pois inexistem contratos efetivos e inexiste
nomeação em vínculo contratual.
(iii) No tema do concurso público também surgiu controvérsia em torno do limite de idade, em
especial o limite máximo.
Isso porque o inc. XXX do art. 7.º da CF, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3.º,
veda, entre outras, diferença de critério de admissão por motivo de idade. Essas controvérsias
predominaram no atinente a concursos públicos para cargos na magistratura e no Ministério Público.
Duas correntes se formaram: uma no sentido de vedação absoluta de limite de idade (v. acórdãos
TRF-1.ª Reg., Recurso Ex Officio 90.01.01895-5/DF, DJU 06.08.1990, e TRF-5.ª Reg., Remessa Ex
Officio 1.781/RN, DJU 13.08.1990); outra admitindo a fixação de limite por lei, ante a natureza das
atividades do cargo, sendo a limitação razoável e pertinente (v. acórdãos RMS 21.033, STF, RTJ
135/961, e TRF-5.ª Reg., Remessa Ex Officio 1.784/RN, DJU 13.08.1990). A segunda corrente veio a
prevalecer, porque a Emenda Constitucional 19/98, ao manter a aplicação do inc. XXX do art. 7.º aos
servidores, acrescentou, ao referido § 3.º do art. 39, o seguinte: a lei pode estabelecer requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Nos termos da Súmula 683, do STF,
"o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.º, XXX, da
Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido."
(iv) Suscita controvérsia a exigência de exame psicotécnico para o preenchimento de cargo público.
Na matéria foi editada a Súmula 686, do STF, no teor a seguir: "Só por lei se pode sujeitar a exame
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público."
(v) Também suscita debate a existência ou não, em favor de candidato aprovado em concurso
público, em classificação dentro do número de vagas, de direito à nomeação. Durante longo tempo
vigorou o entendimento da ausência de um direito à nomeação. Na atualidade, registra-se inversão
do antigo entendimento, para reconhecer, ao candidato aprovado em concurso público e classificado
em posição dentro do número das vagas postas em concurso, o direito à nomeação. O STF, no RE
598099/MS, j. 10.08.2011, rel. Ministro Gilmar Mendes, reconheceu, por unanimidade, o direito do
concursando aprovado à nomeação, criando um dever de nomeação imposto ao poder público. A
decisão unânime neste Recurso Extraordinário veio a consolidar decisões anteriores do STF nesta
60

linha. O STJ vinha se posicionando no mesmo sentido; v. p. ex.: RMS 15.034/RS, DJU 29.03.2004, rel.
Ministro Felix Fischer.

13.5. Cargos públicos
13.5.1. Noção
Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, criado por
lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres públicos. Os estatutos
trazem conceitos semelhantes - por exemplo, o Estatuto Federal, art. 3.º e parágrafo único.
13.5.2. Tipologia
Vários são os critérios para classificar os cargos públicos. Os mais comuns serão mencionados a
seguir.
a) Quanto à possibilidade de permanência com que é preenchido, distinguem-se cargo de
provimento efetivo, abreviado para cargo efetivo, e cargo de provimento em comissão, abreviado
para cargo em comissão.
O cargo efetivo é aquele preenchido com o pressuposto da continuidade e permanência do seu
ocupante. Ao se nomear alguém para um cargo efetivo, há o pressuposto de permanência da pessoa
no desempenho das atribuições. Este é, portanto, o sentido do termo efetividade. É a nomeação para
cargo efetivo que possibilita a aquisição da estabilidade ordinária ou comum, conforme prevê o art.
41 da CF, onde figura o termo "efetivo". Não é o concurso público que possibilita a aquisição da
estabilidade; é o modo como o cargo é provido, ou seja, o provimento efetivo. Aliás, a lei, ao criar o
cargo, indica o modo pelo qual é preenchido, em geral usando a expressão "de provimento efetivo,
mediante concurso público". Portanto, não se deve confundir efetividade com estabilidade. A
efetividade é modo de preenchimento do cargo, ligado à possibilidade de permanência do seu
ocupante no exercício das atribuições respectivas; a efetividade propicia a aquisição da estabilidade
ordinária, após três anos de exercício. A estabilidade, por sua vez, expressa o direito ao cargo pelo
modo como poderá ser perdido. A Constituição Federal, no § 1.º do art. 41 e no § 4.º do art. 169,
prevê que o servidor estável só perderá o cargo: a) em virtude de sentença judicial transitada em
julgado; b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; c) mediante
procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa; d) para possibilitar
que as despesas com pessoal não excedam limites estabelecidos em lei complementar; e) por força
do § 6.º do art. 198, acrescentado pela Emenda Constitucional 51/2006, o servidor que exerça
funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou agente de combate às endemias poderá
perder o cargo por descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.
O cargo em comissão é aquele preenchido com o pressuposto da temporariedade. Esse cargo,
também denominado cargo de confiança, é ocupado por pessoa que desfruta da confiança daquele
que nomeia ou propõe a nomeação. Se a confiança deixa de existir ou se há troca da autoridade que
propôs a nomeação, em geral o ocupante do cargo em comissão não permanece; o titular do cargo
em comissão nele permanece enquanto subsistir o vínculo de confiança, por exemplo: o cargo de
Ministro de Estado. Os cargos em comissão, sendo cargos públicos, são criados por lei, em número
certo; a própria lei menciona o modo de provimento e indica a autoridade competente para nomear,
usando, por exemplo, a expressão seguinte: de livre provimento em comissão pelo Presidente da
República. Por vezes a lei fixa alguma condição, limitando o âmbito da escolha; por exemplo: livre
provimento, em comissão, dentre portadores de diploma de curso superior. Segundo o art. 37, II, da
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CF, os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, não exigem concurso
público. Com a mesma facilidade com que é nomeado o titular de cargo em comissão, ele o perde,
sem garantia alguma, pois é de livre exoneração; daí dizer-se que seus ocupantes são demissíveis ad
nutum, pois esta expressão significa literalmente "um movimento de cabeça". De acordo com a
Constituição Federal, art. 37, V, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, as funções de
confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
A Súmula Vinculante 13, do STF, editada em 2008, veda o chamado nepotismo, no teor seguinte: "A
nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal".
Ainda a respeito de cargos em comissão, o STF, na ADIn 3.602/GO, pub. DJe 07.06.2011, rel. Ministro
Joaquim Barbosa, declarou "inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuam
caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o
servidor nomeado e o seu superior hierárquico, tais como os cargos de Perito Médico-Psiquiátrico,
Repórter Fotográfico, Perito, Psicológico. Enfermeiro e Motorista de Representação".
Além dos cargos efetivos e dos cargos em comissão, há número pequeno de cargos ocupados por
mandato, com duração previamente fixada, que só poderá ser cassado por razões de suma gravidade
e segundo processo fixado em normas. Para alguns autores, trata-se de investidura a termo. Por
exemplo: os cargos de reitor e diretor em universidades públicas; nesses casos, colegiados
universitários elegem três ou mais nomes para integrar uma lista, a ser apresentada à autoridade
competente para nomear, que escolherá um dos nomes. Em muitos conselhos (por exemplo, no
Conselho Estadual de Educação), seus integrantes detêm mandatos.
b) Quanto à possibilidade de progressão vertical, existem os cargos isolados e os cargos de carreira.
Os cargos isolados não são suscetíveis de progressão; hoje são em número pequeno, pois se tende a
organizar planos de carreira para os servidores, como determina o § 1.º do art. 39 da CF. Os cargos
de carreira são aqueles que admitem progressão funcional vertical; para tanto, os cargos são
agrupados e escalonados em classes. Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e
idênticas referências de vencimento; por exemplo: uma carreira de Procurador escalonada nas
ascendentes classes de Procurador I, ref. 21; Procurador II, ref. 22; e Procurador III, ref. 24; cada uma
dessas classes reúne um grupo de cargos. O Procurador inicialmente é nomeado para cargo
integrante da classe Procurador I; no decorrer da vida funcional, poderá galgar os cargos das classes
superiores, o que importará acréscimo de remuneração e às vezes o exercício de atribuições mais
complexas, mas da mesma natureza de trabalho. Por isso, carreira é o conjunto de classes da mesma
natureza de trabalho, escalonadas segundo a responsabilidade e a complexidade das atribuições. A
passagem para cargos de classes superiores por vezes recebe a denominação de acesso, por vezes,
de promoção (este é o termo usado na Lei 8.112/1990 - Estatuto Federal, art. 10, parágrafo único, e
art. 17, com a redação dada pela Lei 9.527/1997). Essa passagem não significa investidura inicial, a
demandar concurso público; havendo concurso de acesso ou promoção, dele só poderão participar
integrantes da carreira, titulares de cargos da classe imediatamente inferior à classe dos cargos
objeto de disputa, pois tal processo é inerente à existência da carreira. Neste sentido, a contrario
sensu a Súmula 685 do STF: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao
servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em
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cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido". Decorre desta súmula ser
constitucional investir-se em cargo integrante da carreira a que o servidor já pertence sem prévia
aprovação em concurso público destinado ao seu provimento.
13.5.3. Vacância
A vacância é a situação do cargo que está sem ocupante. Vários fatos levam à vacância, dentre os
quais: o servidor pediu o desligamento (exoneração a pedido); o servidor foi desligado do cargo em
comissão ou não iniciou exercício (exoneração ex officio); o servidor foi punido com a perda do cargo
(demissão); o servidor passou a exercer outro cargo ante limitações em sua capacidade física ou
mental (readaptação); aposentadoria ou morte do servidor; acesso ou promoção.
13.5.4. Provimento
Ao preenchimento de cargo vago se dá o nome de provimento. Na Administração direta, o
provimento de cargos é da competência do Chefe do Executivo, que, em geral, a delega parcialmente
a outras autoridades, de regra, Chefe do Gabinete Civil, Secretário do Governo, Secretário de
Administração.
Tradicionalmente se indicam dois tipos de provimento: o originário e o derivado. O provimento
originário existe quando estabelece o início de vínculo do indivíduo a um cargo público. O
provimento originário se efetua mediante nomeação, ato administrativo pelo qual se atribui um
cargo a alguém. A nomeação é publicada no diário oficial ou afixada na sede da Chefia do Executivo.
Com a nomeação, o cargo está preenchido. No entanto, outros dois elementos são necessários para
que o nomeado inicie as atividades do cargo: a posse e o início de exercício.
A posse significa aceitação das atribuições, responsabilidades e direitos do cargo, pelo nomeado,
efetuando-se por assinatura de um termo. Em geral, os estatutos concedem até trinta dias para o
nomeado tomar posse; por vezes, esse prazo é prorrogável, a pedido do interessado e a critério da
Administração. No âmbito federal foi abolida a possibilidade de prorrogação do prazo de posse (Lei
9.527/1997, que alterou a redação do art. 13, § 1.º, da Lei 8.112/1990). É a posse o momento de ser
atendida a exigência de habilitação legal para o cargo e não na inscrição para o concurso público
(Súmula 266, STJ).
O início de exercício é o começo do desempenho das atribuições do cargo, contando-se a partir daí os
dias trabalhados para fins de remuneração e de tempo de serviço. O Estatuto Federal dá o prazo de
quinze dias, a partir da posse, para que se inicie o exercício, sem possibilidade de prorrogação (art.
15, § 1.º, com a redação dada pela Lei 9.527/97); outros estatutos dão prazo de trinta dias,
admitindo prorrogação, a pedido do interessado e a critério da Administração. O servidor empossado
que não iniciar o exercício no prazo legal é exonerado.
Para que possa iniciar o exercício torna-se necessário lotar o servidor, dar-lhe lotação, ou seja, inserilo num órgão para que aí exerça suas atividades. Os termos "lotação do servidor" indicam o órgão no
qual o servidor exerce as atividades do seu cargo, função ou emprego. Também se usa o vocábulo
"lotação" ligado a um órgão, por exemplo: "lotação do Departamento de Contabilidade", para
expressar o número de cargos, funções e empregos inseridos no órgão a fim de que realize as
atividades de sua competência.
O provimento derivado ocorre ante acontecimentos da vida funcional do servidor; supõe, portanto,
vínculo presente ou passado com a Administração. Algumas figuras jurídicas expressam provimentos
derivados, dentre as quais:
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a) promoção, acesso - nomes diversos para significar a progressão vertical na carreira, pela qual se
passa de um cargo de classe inferior para um cargo de classe superior, da mesma natureza de
trabalho, como já se expôs. Não se trata de investidura inicial: por meio da promoção, por vezes
denominada acesso, se galgam patamares mais elevados de uma carreira, sendo inerente ao próprio
sentido de carreira;
b) readaptação - é a investidura em cargo de atribuições compatíveis com a limitação que o servidor
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada por exame médico;
c) aproveitamento - é o retorno obrigatório, à atividade, de servidor em disponibilidade, para cargo
de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Segundo o art. 41, § 3.º, da
CF, havendo extinção do cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.
O termo aproveitamento também é usado nos casos em que se efetua transformação ou
reclassificação de carreiras ou de cargos, aproveitando-se, depois, integrantes de carreira alterada
em cargos e/ou classes com novas denominações. Aqui não se trata de investidura inicial, mas de
mudanças em carreiras, devendo-se enquadrar seus integrantes em cargos e/ou classes decorrentes
das transformações. Nas ADIn 1591/RS (j. 19.08.1998), 2.713-1/DF e 2.335/SC (j. 11.06.2003), o STF
declarou constitucionais transformações de carreiras dotadas de cargos com funções assemelhadas,
para aglutiná-las numa só, aproveitando-se seus integrantes em novas classes e cargos;
d) reversão - é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria; a Lei 8.112/1990 - Estatuto
Federal - prevê também a reversão, no interesse da Administração, desde que: tenha solicitado a
reversão; a aposentadoria tenha sido voluntária; estável o servidor quando na atividade; a
aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação; haja cargo vago (art. 25, II);
e) reintegração - é a reinvestidura do servidor no cargo antes ocupado quando sua demissão foi
anulada por decisão administrativa ou judicial, tendo direito ao ressarcimento de remuneração e
vantagens não percebidas. Se o cargo foi extinto, o servidor reintegrado fica em disponibilidade; se o
cargo estiver provido, seu ocupante volta ao cargo de origem ou é aproveitado em outro cargo ou
posto em disponibilidade (assim dispõem o § 2.º do art. 41 da CF e o art. 28 do Estatuto Federal).
13.6. Regime jurídico
Em matéria de servidores, regime jurídico significa o conjunto de normas referentes aos seus
deveres, direitos e demais aspectos da sua vida funcional. Ao se mencionar regime jurídico dos
servidores, cogita-se do modo como o ordenamento disciplina seus vínculos com o poder público,
quanto a direitos, deveres e vários aspectos da sua vida funcional.
O ordenamento brasileiro adota, para os servidores públicos, regime jurídico distinto do que vigora
para os empregados do setor privado, como demonstra, por exemplo, a Constituição Federal de
1988, que, no art. 7.º, arrola direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e, no título dedicado à
Administração Pública, elenca direitos dos servidores públicos. No entanto, a própria Constituição
Federal fixa pontos de aproximação dos regimes, ao determinar, no art. 39, § 3.º, a aplicação de
vários incisos do art. 7.º aos servidores ocupantes de cargo público; e ao garantir a estes o direito à
livre sindicalização e o direito de greve (art. 37, incs. VI e VII, respectivamente), entre outros.
Na redação original da Constituição de 1988, o art. 39, caput, exigia regime jurídico único e planos de
carreira para os servidores da Administração direta, autarquias e fundações. No âmbito federal, a Lei
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8.112/90 fixou, como regime jurídico único, o estatutário. A EC 19/98 aboliu tal exigência. Mas, o STF,
na ADIn 2.315/DF, em sede cautelar, suspendeu ex nunc, em 02.08.2007, a eficácia do art. 39, caput,
na redação dada pela EC 19/98, mantendo-se, portanto, válidas as situações ocorridas no período.
Referida decisão do STF fundamentou-se em questão relativa ao não cumprimento do quórum por
maioria qualificada de 3/5 na Câmara dos Deputados, para a alteração do art. 39, caput. Com tal
suspensão, voltou a ter eficácia a redação original do art. 39, caput.
13.6.1. Regime estatutário
O regime estatutário é aquele em que os direitos, deveres e demais aspectos da vida funcional do
servidor estão contidos basicamente numa lei denominada Estatuto. O Estatuto pode ser alterado no
decorrer da vida funcional do servidor, independentemente da sua anuência, ressalvados os direitos
adquiridos; o servidor não tem direito a que seja mantido o Estatuto que existia no momento de seu
ingresso nos quadros da Administração. O Estatuto rege a vida funcional dos ocupantes de cargos
efetivos e vem regendo a vida funcional de ocupantes de cargos em comissão, quanto a estes, no que
for compatível com esse tipo de cargo. No entanto, tornou-se comum associar regime estatutário a
servidores ocupantes de cargo efetivo, para significar que, nesse regime, todos os servidores detêm
cargos efetivos. Em alguns casos, certas normas do Estatuto são aplicadas a servidores com outro
tipo de vínculo, em decorrência de previsão legal explícita ou de orientação administrativa.
Como já se expôs, cada nível poderá editar o próprio Estatuto, observadas as normas da Constituição
Federal, havendo, assim, o Estatuto dos servidores federais, o Estatuto dos servidores de cada
Estado, o Estatuto dos servidores de cada Município e o Estatuto dos servidores de cada autarquia,
se for o caso. São editados também Estatutos para categorias funcionais específicas, por vezes com o
nome de Lei Orgânica, por exemplo, Lei Orgânica da Procuradoria do Estado, Lei Orgânica da
Procuradoria do Município, Estatuto do Magistério Municipal.
13.6.2. Regime celetista
No regime celetista os servidores têm seus direitos e deveres norteados, nuclearmente, pela
Consolidação das Leis do Trabalho. Por isso, recebem a denominação de "empregados públicos",
numa analogia com o setor privado, em que se usam os termos empregado-empregador. Assim,
emprego público é o posto de trabalho de quem é contratado pela CLT. Esse é o regime de todos os
que trabalham nas empresas públicas e sociedades de economia mista, conforme determina o art.
173, § 1.º, II, da CF. Nos Estados e Municípios que não adotaram regime único estatuário, há
servidores contratados pela CLT na Administração direta, nas autarquias e fundações públicas. No
âmbito federal, a Lei 9.962, de 22.02.2000, disciplina o regime de emprego público do pessoal da
Administração direta, das autarquias e fundações, sob o regime da CLT e legislação trabalhista
correlata.
Tendo em vista que o empregador é o ente estatal, alguns preceitos do regime jurídico estatutário
estendem-se aos celetistas; por exemplo: limite de remuneração (CF, art. 37, XI), proibição de
acumulação remunerada de outro emprego, função ou cargo (CF, art. 37, XVII), possibilidade de
sofrer sanções por improbidade administrativa (CF, art. 37, § 4.º, e Lei 8.429/92, art. 1.º).
13.6.3. Regime especial
Nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 37, IX, podem-se considerar sob regime especial os
servidores contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, na conformidade da lei.
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Trata-se da possibilidade de contratar por prazo determinado (curto), para atender a necessidade
que difere das necessidades comuns, por ser qualificada como "de excepcional interesse público";
por exemplo, em casos de calamidade, epidemia, vacinação em massa. Para tanto, uma lei em cada
nível deve dispor a respeito. Segundo fixar a lei, o contrato poderá ser regido pela CLT ou a própria
lei estabelecerá o regime jurídico, podendo até determinar a aplicação, a tais servidores, de preceitos
do Estatuto correspondente. Em nível federal, a Lei 8.745, de 09.12.1993, com alterações
posteriores, dispõe sobre essa contratação, inclusive determinando, no art. 11, a aplicação, a tais
contratados, de vários preceitos do Estatuto Federal. Previamente à contratação, os entes públicos
realizam, em geral, processos seletivos simplificados, do que fornece exemplo, a referida Lei Federal
8.745/1993, que no seu art. 3.º, prevê o recrutamento mediante processo seletivo simplificado
sujeito a ampla divulgação, independendo de processo seletivo a contratação nos casos de
calamidade pública, emergência ambiental e emergências em saúde pública (art. 3.º, § 1.º, da Lei
8.745/1993).
Em vários entes administrativos são celebrados contratos, mediante concurso ou seleção pública,
que não se enquadram na hipótese do art. 37, IX, nem são regidos pela CLT: os direitos e deveres
desses contratados norteiam-se, em grande parte, por dispositivos do Estatuto correspondente.
13.7. Principais normas do regime estatutário
Serão expostos, a seguir, os preceitos de mais relevo no regime jurídico estatutário, conforme reza a
Constituição Federal e a maioria dos Estatutos.
13.7.1. Vencimento, remuneração e subsídio
Pelo trabalho prestado à Administração o servidor recebe pagamento em dinheiro. É comum nos
estatutos haver regra proibitiva de trabalho gratuito, salvo casos previstos em lei. Há terminologia
própria nessa matéria, diferente da que vigora no setor privado. Assim, denomina-se vencimento, no
singular, a retribuição, em dinheiro, pelo exercício de cargo ou função pública, com valor fixado em
lei. Em geral, o vencimento é simbolizado por letra, número ou pela combinação de ambos,
denominado referência; a cada referência corresponde importância em dinheiro.
Os vocábulos "vencimentos" ou "remuneração" designam o conjunto formado pelo vencimento
(referência) do cargo ou função mais outras importâncias percebidas, denominadas vantagens
pecuniárias.
Com a Emenda Constitucional 19/1998, a Constituição Federal agora prevê mais um tipo de
estipêndio, o subsídio, para certas categorias de servidores. A característica fundamental do subsídio
está na sua fixação em parcela única, conforme dispõe o § 4.º do art. 39 da CF, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória. De regra, a retribuição pecuniária dos agentes públicos ocorre mensalmente; por
isso, a parcela única diz respeito a cada retribuição mensal. O sentido de parcela única, sem qualquer
acréscimo, é atenuado pela própria Constituição Federal: o § 3.º do art. 39 assegura aos ocupantes
de cargos públicos vários direitos previstos para os trabalhadores do setor privado: décimo terceiro
salário, salário-família, adicional noturno, remuneração por serviço extraordinário, adicional de
férias; tais direitos representam acréscimos ao subsídio. Também hão de ser pagas aos agentes
públicos despesas decorrentes do exercício do cargo, como é o caso das diárias e ajudas de custo.
Segundo o art. 39, § 4.º, e demais dispositivos da CF, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 19/98, devem receber subsídio os seguintes agentes públicos: a) os membros de
Poder, ou seja, parlamentares, magistrados, chefes de Executivo; b) os detentores de mandato
eletivo (redundância em relação aos parlamentares e chefes de Executivo); c) os Ministros de Estado;
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d) os Secretários Estaduais; e) os Secretários Municipais; f) os Ministros do Tribunal de Contas da
União e os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios (art. 73, § 3.º, e art.
75); g) os integrantes do Ministério Público (art. 128, § 5.º, I, c); h) os membros da Advocacia-Geral
da União, os Procuradores do Estado e do Distrito Federal e os membros da Defensoria Pública (art.
135); i) os servidores policiais (art. 144, § 9.º). Conforme o art. 39, § 8.º, a retribuição dos servidores
públicos organizados em carreira poderá ser o subsídio, se assim for decidido em cada âmbito
administrativo, mediante lei.
13.7.1.1. Natureza
O recebimento de retribuição pecuniária pelo trabalho prestado à Administração configura direito do
servidor e reveste-se de caráter alimentar, sendo associada, portanto, à sua subsistência e à de seus
familiares e dependentes. Daí decorrem algumas consequências, entre as quais: a) proibição de
desconto, salvo por imposição legal, mandado judicial ou consentimento do servidor (v., por
exemplo, art. 45 da Lei 8.112/1990); b) existência de limite para descontos, que não podem exceder
um percentual; c) preferência de pagamento nas decisões judiciais em face da Fazenda Pública,
relativas a débitos de natureza alimentícia (CF, art. 100).
13.7.1.2. Fixação e revisão
Nos termos do art. 37, X, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, a remuneração
dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso. Para a Administração direta e autárquica federal, a
iniciativa é privativa do Presidente da República (art. 61, § 1.º, II, a); para o Judiciário, a iniciativa é
privativa dos Tribunais (art. 96, II, b); o Ministério Público e os Tribunais de Contas são dotados de
iniciativa privativa nos seus âmbitos (CF, art. 127, § 2.º, e art. 73, § 3.º, respectivamente). Tais
poderes ou entes remetem ao Legislativo projeto de lei na matéria, com observância das normas
constitucionais a respeito.
Quanto aos subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado, dos
Deputados Federais, dos Senadores, a competência é exclusiva do Congresso Nacional (CF, art. 49,
incs. VII e VIII).
Para os Governadores, Vice-Governadores, Deputados Estaduais e Secretários de Estado, os subsídios
são fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa (arts. 27, § 2.º, e 28, § 2.º, da Constituição
Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98).
Os subsídios dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e Vereadores são estabelecidos por
lei de iniciativa das Câmaras Municipais (Constituição Federal, art. 29, V e VI).
A fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal cabe ao Congresso Nacional, por lei
de iniciativa deste Tribunal, com a sanção do Presidente da República, observado o que dispõem os
arts. 39, § 4.º; 150, II; 153, III; e 153, § 2.º, I.
O subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponde a 95% do subsídio mensal dos
Ministros do STF (CF, art. 93, V). Os subsídios dos demais magistrados serão fixados por lei e
escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária
nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%.
Nos termos do art. 39, § 1.º, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do
sistema remuneratório observará: I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
67

cargos componentes de cada carreira; II – os requisitos para a investidura; III - as peculiaridades dos
cargos.
O inc. X do art. 37 assegura a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices,
também por lei específica.
13.7.1.3. Irredutibilidade
Segundo o art. 37, XV, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, o subsídio e os
vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto
nos incs. XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I.
As ressalvas possibilitam a redução da retribuição pecuniária: a) para não ser ultrapassado o limite
máximo fixado no art. 37, XI; b) para coadunar a percepção de acréscimos pecuniários à regra do inc.
XIV, que veda sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
Essas hipóteses de redução podem suscitar questionamentos quanto ao direito adquirido, no caso de
servidores ativos ou inativos que já vinham percebendo em oldes diferentes dos acima indicados. A
ressalva relativa ao art. 39, § 4.º, mostra-se redundante, pois diz respeito ao teto e à fixação de
subsídio mediante lei. Os demais dispositivos ressalvados referem-se à vedação de tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente (art. 150, II) e à cobrança do
imposto de renda pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade (art. 153, III, e §
2.º, I).
13.7.1.4. Limite de remuneração
A Constituição Federal estabelece um limite máximo de remuneração, de subsídio, de proventos de
aposentadoria, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, para
os ocupantes de cargos, funções e empregos públicos de todos os níveis de Administração e de todos
os Poderes, aí abrangidos os detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos. Tais
percepções, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 41, de 19.12.2003, publicada em 31.12.2003).
Não se computam, nos limites remuneratórios indicados no art. 37, XI, as parcelas de caráter
indenizatório previstas em lei (§ 11 do art. 37, acrescentado pela EC 47, de 05.07.2005, com efeitos
retroativos à data da vigência da EC 41/2003); exemplos de verba indenizatória: ajuda de custo,
diária, transporte (indicados na Lei 8.112/90, art. 51).
Vê-se, portanto, que o teto de retribuição pecuniária alcança todos os agentes públicos, de qualquer
regime jurídico, inclusive os ocupantes de funções e empregos nas autarquias e fundações públicas
(CF, art. 37, XI, com a redação dada pela EC 41/2003). No caso das empresas públicas, sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, se receberem recursos da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, o teto máximo aplica-se
aos seus empregados (art. 37, § 9.º).
Devem ser observados os escalonamentos obrigatórios indicados na própria Constituição Federal,
por exemplo: arts. 27, § 2.º; 29, VI; 93, V.
O teto alcança as percepções cumulativas, ou seja, os casos em que o agente acumula legalmente
cargos, funções ou empregos públicos, aplicando-se o limite à soma das retribuições. Além da
menção constante do inc. XI do art. 37, o inc. XVI do mesmo artigo, ao tratar da acumulação de
cargos, remete ao inc. XI.
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Em nível federal, o teto para todos os agentes públicos corresponde ao subsídio de Ministro do
Supremo Tribunal Federal.
A Emenda Constitucional 41, de 19.12.2003, publicada em 31.12.2003, alterou a redação do inc. XI
do art. 37 e previu o chamado subteto, ou seja, fixou limites de remuneração ou subsídio nos
âmbitos estadual e municipal.
Nos Estados, os agentes têm como limite de remuneração o subsídio mensal do Governador. Para os
agentes do Poder Legislativo estadual, o limite situa-se no subsídio dos Deputados Estaduais e
Distritais.
Na esfera do Poder Judiciário, o limite é o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de
Justiça, limitado a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do STF. Na ADIn 3.854- 1, o STF, em 28.02.2007, concedeu liminar,
dando interpretação ao art. 37, XI, na redação da EC 41/2003, e seu § 12, inserido pela EC 47/2005,
para excluir a sujeição dos membros da magistratura estadual do subteto de remuneração, pois tal
sujeição importa desigualdade em relação à magistratura federal.
O limite de 90,25% (nove inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do STF é aplicável aos membros do Ministério Público, aos procuradores e
defensores públicos.
No entanto, pode haver outro subteto, para as demais categorias de servidores. A Emenda
Constitucional 47, de 05.07.2005, faculta aos Estados e ao Distrito Federal fixar, mediante emenda às
respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores
do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento) do subsídio mensal dos Ministros do STF. Este preceito não se aplica aos subsídios dos
Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores (§ 12 do art. 37, acrescentado pela EC 47/2005,
com efeitos retroativos a 01.01.2004).
Nos Municípios, o limite máximo encontra-se no subsídio do Prefeito. A Emenda Constitucional
41/2003 não diferencia o teto dos agentes do Poder Executivo e do Poder Legislativo municipal.
Quanto ao limite mínimo, denominado piso, a Constituição Federal garante o recebimento de salário
mínimo, ao determinar a aplicação do art. 7.º, IV, aos servidores ocupantes de cargo público. Nada
impede que os Estatutos ou demais leis fixem piso maior que um salário mínimo.
Outro limite imposto pela Constituição Federal impede que os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário sejam superiores aos pagos pelo Poder Executivo (art. 37, XII).
A Constituição Federal também proíbe a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, impedindo, assim, o uso
de índices e a dependência de um cargo a outro, que, por exemplo, levariam a revisões automáticas
e aleatórias.
13.7.1.5. Vantagens
Além do vencimento correspondente ao cargo ou função (referência), outras retribuições
pecuniárias, que aumentam o valor do pagamento, podem ser recebidas pelo servidor; a tais
retribuições se confere o nome genérico de vantagens. De regra, vêm disciplinadas nos Estatutos.
Várias razões ou fatos podem levar ao recebimento desses acréscimos, dentre as quais tempo de
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serviço, trabalho em gabinetes do escalão superior, horas trabalhadas além da jornada normal,
trabalho à noite, trabalho em situação de perigo, de risco à saúde etc.
Para que essas vantagens passem a integrar os vencimentos, é necessário que a lei assim preveja: é a
incorporação, mediante a qual a vantagem adere ao vencimento, não podendo ser suprimida dos
vencimentos, salvo opção explícita do servidor. A lei poderá determinar a incorporação automática,
como ocorre com o adicional por tempo de serviço; ou exigir tempo de percepção ou prever a
incorporação progressiva, proporcional ao tempo de percepção. Se, no decurso da vida funcional, a
mesma vantagem é recebida em diversos percentuais, a lei que permite a incorporação deverá
definir o respectivo percentual.
Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não podem ser computados nem acumulados
para fins de atribuição de acréscimos ulteriores (CF, art. 37, XIV).
As vantagens pecuniárias mais frequentes são os adicionais e as gratificações. Não se vislumbra com
nitidez a diferença substancial entre ambos, daí por que o mesmo tipo de vantagem pode figurar
como adicional em determinados estatutos e figurar como gratificação em outros. Um ponto de
diferença encontra-se no seguinte: de regra, considera-se que o adicional está integrado aos
vencimentos, mesmo sem incorporação.
Os adicionais mais comuns são os seguintes: a) adicional por tempo de serviço, conferido, em geral, a
cada período de cinco anos de trabalho; b) adicional de trabalho noturno (CF, art. 7.º, IX, aplicável
aos servidores).
As gratificações mais usuais são as seguintes: a) gratificação de gabinete, para quem presta serviços
em órgãos de alto escalão; b) gratificação pelo exercício de cargo ou função de chefia, direção,
assessoramento; c) gratificação natalina, que é o décimo terceiro salário; d) gratificação por
dedicação exclusiva; e) gratificação por tempo integral.
13.7.2. Direito à permanência no cargo: estabilidade e vitaliciedade
O direito à permanência no cargo é aferido pelo modo com que se perde o cargo. No caso de
servidores que ocupam cargos, funções ou empregos em comissão, inexiste direito à permanência,
porque são demissíveis ou dispensáveis ad nutum; tais postos são de livre exoneração ou dispensa,
pela autoridade competente.
Para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, a Constituição Federal, no art. 41
(redação da Emenda Constitucional 19/98), possibilita a aquisição de estabilidade, após três anos de
exercício; trata-se da estabilidade ordinária.
Neste caso, a efetividade apresenta-se como pressuposto da estabilidade ordinária. Porém,
episodicamente, os textos constitucionais vêm atribuindo estabilidade a servidores, não ocupantes
de cargo efetivo, que tenham cinco anos de serviço público na data em que foram promulgadas: as
Constituições Federais de 1946, ADCT, art. 23; de 1967, art. 177, § 2.º; e de 1988, ADCT, art. 19,
concederam estabilidade extraordinária - nesta hipótese, inexiste o pressuposto da efetividade,
também inexistindo, como decorrência automática, a ocupação de cargo efetivo.
Ao adquirir estabilidade, de qualquer tipo, o servidor somente perderá o cargo (estabilidade
ordinária) ou o vínculo de trabalho com a Administração (estabilidade extraordinária) nos seguintes
casos, previstos na Constituição Federal:
a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado - art. 41, § 1.º, I;
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b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa - art. 41, § 1.º, II;
c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar,
assegurada ampla defesa - art. 41, § 1.º, III;
d) para assegurar o cumprimento do limite de despesa com pessoal ativo e inativo, estabelecido em
lei complementar (CF, art. 169, § 4.º, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98). A Lei
Complementar 101, de 04.05.2000 - responsabilidade fiscal -, art. 18 e ss., disciplina os limites das
despesas com pessoal, de acordo com o art. 169 da CF. Note-se que a perda do cargo de servidor
estável é a última providência a ser adotada, se não forem suficientes as demais providências
indicadas no art. 169, § 3.º, da CF, que são: redução, em pelo menos vinte por cento, das despesas
com cargos em comissão e funções de confiança; e exoneração de servidores não estáveis. O art.
169, § 7.º, da CF determina que lei
federal disponha sobre as normas gerais relativas à perda do cargo de servidor estável em razão de
excesso de despesa - essas normas gerais são fixadas na Lei 9.801, de 14.06.1999;
e) quando o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de
agente de combate às endemias descumprir requisitos específicos, fixados em lei, para o seu
exercício (§ 6.º do art. 198 da CF, acrescentado pela Emenda Constitucional 51, de 14.02.2006).
Na estabilidade ordinária, o período de três anos entre o início de exercício no cargo efetivo e a data
de aquisição da estabilidade denomina-se estágio probatório. Segundo dispõe o § 4.º do art. 41, para
a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída
para essa finalidade.
A avaliação desfavorável não implica exoneração automática, sumária. Há muito tempo o STF
formulou a Súmula 21, do seguinte teor: "Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado
nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade". Por sua
vez, a Constituição Federal, art. 5.º, LV, assegura o contraditório e ampla defesa aos que têm
controvérsias com a Administração e aos acusados em geral. Por força da referida súmula e do
preceito constitucional, ao servidor em estágio probatório deve ser dada ciência prévia de sua
avaliação de desempenho (contraditório) e possibilidade prévia de apresentar alegações e
documentos a respeito (contraditório e ampla defesa), mesmo que o processo administrativo seja
simplificado; tudo isso, reitere-se, antes de se editar ato de exoneração ou demissão.
O direito à permanência no cargo se reveste de maior força quando for assegurada vitaliciedade, pois
a perda do cargo só ocorrerá mediante sentença judicial transitada em julgado. A Constituição
Federal garante vitaliciedade aos magistrados (art. 95, I), aos membros do Ministério Público (art.
128, § 5.º, I, a) e aos membros dos Tribunais de Contas (arts. 73, § 3.º, e 75).
Para os magistrados de primeiro grau a vitaliciedade é adquirida após dois anos de exercício,
dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver
vinculado. Os integrantes do Ministério Público também adquirem vitaliciedade após dois anos de
exercício.
13.7.3. Acumulação de cargos
A Constituição Federal estabelece a regra da proibição de exercício simultâneo, remunerado, de
cargos, funções e empregos públicos (art. 37, incs. XVI e XVII). O preceito abrange os agentes da
Administração direta e das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista,
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suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público (art. 37, XVII,
com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98).
Porém, no mesmo dispositivo que fixa a regra, a Constituição Federal abre exceções para os
seguintes casos: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou
científico; o cargo técnico e o cargo científico exigem habilitação específica para seu provimento, por
exemplo: o cargo de Procurador do Estado, o cargo de biólogo num instituto estatal de pesquisas; c)
dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (alínea
c, com redação dada pela EC 34, de 13.12.2001). Tais exceções significam acumulações legais,
configurando direito de quem se encontra aí enquadrado. As acumulações podem ocorrer em níveis
diferentes de Administração ou no mesmo nível. A Constituição Federal condiciona a acumulação à
compatibilidade de horários.
A Constituição Federal prevê, ainda, duas outras hipóteses de acumulação legal: o cargo de juiz e um
cargo ou função de magistério (art. 95, parágrafo único, I); um cargo no Ministério Público e um
cargo ou função de magistério (art. 128, § 5.º, II, d).
Duas questões habitualmente afloram nessa matéria. Uma diz respeito à possibilidade de exercício
simultâneo de dois postos, percebendo-se uma só remuneração: se a Constituição Federal veda a
acumulação remunerada, inexiste impedimento legal à acumulação de cargos, funções ou empregos
se não houver duas remunerações.
Outra questão relativa à acumulação de cargos refere-se à situação de antigos servidores públicos, já
aposentados, que exercem ou pretendem exercer cargo, função ou emprego público. Trata-se de
caso de percepção de proventos de aposentado simultaneamente à percepção de vencimentos pelo
exercício de cargo, função ou emprego público. A Constituição Federal de 1988, no texto original,
silenciou a respeito, daí surgindo dúvidas quanto à viabilidade da hipótese acima exposta. Mas a
Emenda Constitucional 20/98, que modificou o sistema de previdência, acrescentou o § 10 ao art. 37,
disciplinando a questão nos seguintes termos: é vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria de servidor civil ou militar com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
com exceção dos cargos acumuláveis na forma da própria Constituição, dos cargos eletivos e dos
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Segundo o art. 11 da
Emenda Constitucional 20/98, essa proibição não se aplica às situações passadas, ou seja, aos
membros de poder e aos inativos, servidores e militares que, até a publicação dessa Emenda
(16.12.1998), tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou
provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal; a tais servidores é proibida
a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime do art. 40, ficando sujeitos ao teto do art.
37, XI.
13.7.4. Exercício de mandato eletivo
A Constituição Federal, no art. 38, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, disciplina
a situação de servidor da Administração direta, das autarquias e fundações públicas que passa a
exercer mandato eletivo. Em qualquer caso, o servidor não perde o cargo, função ou emprego. Se o
servidor for eleito Presidente ou Vice-Presidente da República, Senador, Deputado Federal,
Governador ou Vice-Governador, ou Deputado Estadual, permanecerá afastado, com prejuízo dos
vencimentos, subsídio ou salário. Investido no mandato de Prefeito, ficará afastado, podendo optar
entre a retribuição do cargo, função ou emprego e a de Prefeito. Se for eleito Vereador, duas
situações podem surgir: a) compatibilidade de horários entre as sessões da Câmara Municipal e a
jornada de servidor, caso em que exercerá os dois vínculos, recebendo pagamento por ambos; b)
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ausência de compatibilidade de horários, acarretando o afastamento do cargo, função ou emprego,
com a faculdade de optar pela sua remuneração.
Em todos os casos de afastamento para exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, inclusive de benefício previdenciário, exceto para fins de
promoção por merecimento (art. 38, IV). Para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se estivesse no exercício (art. 38, V).
13.7.5. Férias e décimo terceiro salário
A Constituição Federal, no art. 39, § 3.º, determina a aplicação, aos servidores ocupantes de cargos
públicos, do preceito relativo às férias dos trabalhadores do setor privado (art. 7.º, XVII). Portanto, é
assegurado a tais servidores o gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais
do que o salário normal. Os Estatutos, em geral, estabelecem o período de 30 dias anuais de férias. O
acréscimo de um terço, no Estatuto Federal, é denominado adicional de férias e independe de
solicitação. Vários pontos da matéria são disciplinados em cada nível administrativo, por exemplo,
possibilidade de acumular períodos de férias, conversão em dinheiro das férias não gozadas,
contagem em dobro do tempo correspondente a férias não gozadas.
A Constituição Federal assegurou aos servidores ocupantes de cargos públicos o recebimento do
décimo terceiro salário (art. 7.º, VIII, e § 3.º do art. 39), direito antes concedido genericamente
apenas aos empregados do setor privado: no setor público, dependia de lei editada em cada nível. O
direito ao décimo terceiro salário hoje vigora em todos os níveis, por força da Constituição Federal.
Estende-se aos aposentados e tem por base a remuneração integral ou valor da aposentadoria, nos
termos do mesmo inc. VIII.
13.7.6. Licenças
As licenças, também denominadas afastamentos, são períodos em que o servidor deixa de exercer
atribuições do seu cargo, função ou emprego, por razões apontadas na lei, podendo perceber ou não
perceber seus vencimentos. Algumas licenças configuram direito dos servidores; outras dependem
de apreciação de mérito, pela autoridade administrativa.
Duas licenças remuneradas, previstas entre os direitos sociais dos trabalhadores do setor privado,
aplicam-se aos servidores (CF, art. 39, § 3.º, e art. 7.º, XVIII e XIX): a licença à gestante, de 120 dias,
sem prejuízo do cargo, emprego ou função; e a licença-paternidade, que os Estatutos em geral fixam
em 5 dias consecutivos.
Outras licenças remuneradas vêm habitualmente disciplinadas nos Estatutos, por exemplo: para
tratamento da saúde; por motivo de doença em pessoa da família (a lei arrola quais são os
familiares); licença-prêmio por assiduidade; para estudo ou missão no exterior.
Dentre as não remuneradas se inclui a licença para tratar de assuntos particulares, a critério da
Administração.
13.7.7. Direito de greve
Durante muito tempo, na maioria dos ordenamentos, foi proibida a greve de servidores públicos, em
virtude, sobretudo, do princípio da continuidade, visando a impedir que fossem interrompidas
atividades necessárias ao atendimento do interesse público.
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Hoje, na maioria dos ordenamentos, vigora a regra oposta, reconhecendo-se o direito de greve ao
servidor público. A Constituição Federal segue essa linha, dispondo que o direito de greve será
exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica (art. 37, VII, com a redação dada pela
Emenda Constitucional 19/98, pois o texto original previa lei complementar).
A Constituição Federal remete a disciplina da greve dos servidores a uma lei específica, que
estabelecerá os termos e limites desse direito. No entanto, passados vários anos desde a
promulgação da Constituição Federal, não foi editada a referida lei. Daí terem surgido, pelo menos,
três entendimentos: a) a ausência de lei não elimina esse direito, que o servidor poderá exercer; b) a
ausência de lei impede o servidor de exercer o direito de greve; c) a ausência de lei não tem o
condão de abolir o direito reconhecido pela Constituição Federal, devendo-se, por analogia, invocar
preceitos da lei referente à greve dos trabalhadores do setor privado (Lei 7.783, de 28.06.1989), em
especial quanto a serviços essenciais.
Num primeiro momento, a jurisprudência pátria se direcionou pela segunda orientação, decidindo
que o inc. VII do art. 37 não é autoaplicável, não se podendo falar de greve do servidor público (v.
STJ, Rec. MS 2.671, jun. 1993, RDA 194, p. 107- 109). No entanto, várias greves de servidores vêm
ocorrendo desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem que as autoridades
administrativas se valessem da orientação jurisprudencial para instaurar processos disciplinares
contra seus participantes. Essa é a realidade, e mais adequado parece levá-la em conta para adotar o
terceiro entendimento: adotado este, buscar-se-ia, por analogia com a lei de greve do setor privado e
com base nos princípios do direito administrativo, conciliar o direito de greve do servidor e a
continuidade das atividades administrativas, para que a população não sofra as consequências da
interrupção de serviços públicos, como assistência médica, ensino, transporte de qualquer tipo,
fornecimento de água, energia elétrica, telefone, por exemplo. Na maioria dos ordenamentos
estrangeiros, mediante lei ou na ausência de lei, duas medidas em especial vêm sendo adotadas,
visando àquela conciliação: obrigatoriedade de comunicação prévia, em prazo razoável (dez dias,
uma semana, por exemplo), da realização da greve, para que a Administração tome providências a
respeito; e manutenção de um percentual de atividades em funcionamento (trinta por cento, vinte
por cento, por exemplo) para impedir colapso total.
Desde a 1.ª edição deste livro constou o texto acima, no sentido da adoção do terceiro
entendimento, da alínea c supra, para se invocar na greve dos servidores públicos, por analogia, a Lei
7.783/89. Em outubro de 2007, o STF fixou entendimento nesta linha, enquanto não se editar a lei de
greve dos serviços públicos. Assim, parâmetros contidos na Lei 7.783/89 vigoram para o setor
público, na ausência da lei específica, por exemplo: nos serviços essenciais deve haver comunicação
da greve, com antecedência de setenta e duas horas, e deve ser mantido percentual de serviços em
funcionamento; sanções previstas podem ser impostas.
13.7.8. Sindicalização
No art. 37, VI, a Constituição Federal garantiu ao servidor público civil o direito à livre associação
sindical. O reconhecimento desse direito também representa mudança da orientação vigente por
muitas décadas, impeditiva da formação de sindicatos de servidores. A Constituição Federal não
condiciona à lei o exercício desse direito. No que for compatível, aplicam-se aos sindicatos de
servidores as disposições do art. 8.º e incisos, dentre as quais: inexigência de autorização estatal para
fundação de sindicato; necessidade de registro no órgão competente; proibição de interferência e
intervenção do poder público na organização sindical; ninguém é obrigado a filiar-se a sindicato ou a
manter-se filiado; proibição de dispensa de servidor sindicalizado, a partir do registro da candidatura
a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, mesmo suplente, até um ano após o fim do
mandato, salvo se cometer falta grave (o Estatuto Federal, editado após a Constituição Federal de
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1988, prevê afastamento para desempenho de mandato classista - art. 92); legitimidade do sindicato
para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, na via administrativa e
jurisdicional (art. 8.º, III, e art. 5.º, LXX, b).

13.7.9. Aposentadoria e pensão
Aposentadoria, no setor público, significa a cessação do exercício das atividades junto a órgãos ou
entes estatais, com o recebimento de retribuição denominada proventos. Daí empregar-se o
vocábulo inativo para designar o servidor aposentado.
No direito pátrio, o tratamento conferido à aposentadoria de quem trabalha no setor público (não
submetido à CLT) difere do tratamento dado à aposentadoria de quem trabalha no setor privado.
Um dos pontos de diferença em relação ao setor privado dizia respeito ao custeio. Na maior parte
dos entes administrativos, o servidor não pagava contribuição social para sua aposentadoria; os
recolhimentos compulsórios previdenciários visavam, de regra, à pensão a dependentes em caso de
falecimento; as aposentadorias eram concedidas e mantidas com recursos públicos.
A Emenda Constitucional 20/98 - Emenda da Previdência - instituiu, para os servidores titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as autarquias e
fundações, o regime de previdência de caráter contributivo e solidário. O regime de caráter
contributivo é aquele em que há contribuição direta do servidor para que este tenha direito à
aposentadoria; além disso, há também o aporte de recursos do respectivo ente estatal. Com o
objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões
concedidas aos respectivos servidores e dependentes, em adição aos recursos dos respectivos
tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados
pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza,
mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo (art. 249).
No entanto, o parágrafo único do art. 149 da Constituição Federal somente facultava aos Estados,
Distrito Federal e Municípios instituir contribuição dos seus servidores para o custeio da previdência.
Daí muitos Estados e Municípios não a terem criado.
A Emenda Constitucional 41, de 19.12.2003, publicada em 31.12.2003, alterou a redação do § 1.º do
art. 149 (a partir da Emenda Constitucional 33/2001 foram acrescentados novos parágrafos ao art.
149), para determinar que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituam contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que
trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos
efetivos da União, que é de 11% (onze por cento). Desse modo, por força da EC 41/2003, os
servidores públicos de todos os níveis federativos pagam contribuição previdenciária de 11% (onze
por cento).
Na esfera federal, o Estatuto, desde sua edição em 11.12.1990, inclui a aposentadoria entre os
benefícios do Plano de Seguridade Social (art. 185, I, a). As contribuições obrigatórias dos servidores
federais para custear esse Plano foram previstas a partir da Emenda Constitucional 3/93, ao
acrescentar o § 6.º ao art. 40 da Constituição Federal (hoje com outra redação), determinando, além
dos recursos da União, contribuição dos servidores para custeio das aposentadorias e pensões.
No âmbito da União, após a edição da Lei 12.618, de 30.04.2012 - instituiu o regime de previdência
complementar dos servidores federais, houve alteração na base de incidência da contribuição
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previdenciária, pois a mesma Lei deu nova redação ao art. 4.º da Lei 10.887/2004; assim, a
contribuição previdenciária do servidor público federal ativo incide sobre: I - a totalidade da base de
contribuição, no caso de servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de instituição
do regime de previdência complementar dos servidores federais e não tiver optado por aderir a este;
II - a parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo para os benefícios do regime
geral de previdência social, nos casos de: a) servidor ingressante no serviço público até a data da
instituição do regime de previdência complementar, se tiver optado pelo mesmo; b) servidor
ingressante a partir da data de instituição do regime de previdência complementar,
independentemente de adesão ao mesmo.
Após a promulgação da Emenda Constitucional 20/98 foi editada a Lei 9.717, de 27.11.1998 (com
alterações posteriores), fixando normas gerais sobre a previdência dos servidores públicos, a serem
observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao instituírem seus regimes próprios.
Agora, segundo o § 18 do art. 40, acrescentado pela Emenda Constitucional 41/2003, incidirá
contribuição também sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime do art.
40 que superem o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Por força do §
21 do art. 40, acrescentado pela EC 47/2005, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre as
parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo fixado
para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, for
portador de doença incapacitante.
Tendo em vista que a Emenda Constitucional 41, de 19.12.2003, publicada em 31.12.2003, trouxe
nova disciplina para a previdência dos servidores públicos, foi editada medida provisória, convertida
na Lei 10.887, de 18.06.2004, dispondo sobre a aplicação da referida Emenda e alterando
dispositivos da Lei 9.717, de 27.11.1998.
Quanto aos empregados de sociedades de economia mista e empresas públicas, integram o sistema
previdenciário do INSS e, em muitos casos, complementam tais aposentadorias pelos chamados
fundos de pensão, custeados em parte pelos empregados e em parte pela respectiva estatal;
exemplos de fundos de pensão: Petros, CEF.
A Emenda Constitucional 41/2003 também traz regras de transição, relativas à situação de quem, na
data de sua promulgação, já completara os requisitos para a aposentadoria e relativas a quem já
ingressara no serviço público naquela data.
13.7.9.1. O atual regime de aposentadoria para os ocupantes de cargos efetivos
A Emenda Constitucional 20, de 15.12.1998, alterara o regime de aposentadoria dos servidores
públicos, ao dar nova redação ao art. 40, parágrafos e incisos, da Constituição Federal. A Emenda
Constitucional 41, de 19.12.2003, publicada em 31.12.2003, modificou novamente o art. 40,
parágrafos e incisos, a fim de implantar novas regras para a aposentadoria e pensões do setor
público, ainda prevalecendo alguns dispositivos decorrentes da Emenda 20/98. Outras alterações
foram efetuadas pela Emenda Constitucional 47, de 05.07.2005. Novas alterações advieram da
Emenda Constitucional 88, de 07.05.2015, constantes da Lei Complementar 152, de 03.12.2015.
Quanto à aposentadoria dos servidores titulares de cargos efetivos, são previstas as seguintes
modalidades:
I - Aposentadoria por invalidez permanente. Os proventos são proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, na forma da lei (art. 40, § 1.º, I, com redação dada pela EC 41/2003).
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O vocábulo proporcionais significa a relação entre o número de anos em tempo de contribuição
exigido para a aposentadoria voluntária e o tempo de contribuição existente até a data do ato de
aposentadoria; assim, por exemplo, se o servidor tiver 25 anos de contribuição e for mulher, a
proporção se traduz na equação 25 sobre 30, aplicada aos vencimentos da atividade, pois 30 anos é o
tempo mínimo de contribuição para a servidora pleitear a aposentadoria voluntária.
II - Aposentadoria compulsória, por idade, aos setenta anos de idade ou aos setenta e cinco anos de
idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, na forma de lei complementar. A
alteração no limite de idade, para setenta e cinco anos, é decorrente da Emenda Constitucional 88,
de 07.05.2015.
Nos termos da Lei Complementar 152, de 03.12.2015, aplicável a todos os entes federativos, serão
aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75
anos de idade: I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações; os membros : II - do Poder Judiciário; III - do
Ministério Público; IV - das Defensorias Públicas; V - dos Tribunais e Conselhos de Contas (art. 2.º). O
disposto no art. 2.º aplica-se aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro (regidos pela Lei
11.440/2006) progressivamente, na base de um ano adicional de limite para a aposentadoria
compulsória após cada dois anos, a partir da vigência desta Lei Complementar, até o limite de 75
anos.
III - Aposentadoria voluntária, desde que o servidor tenha cumprido tempo mínimo de 10 anos de
efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições:
a) 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se
mulher;
b) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição; trata-se da chamada aposentadoria por idade, desde que atendidos os
demais requisitos.
Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, no caso do item a
supra, para o professor que tenha tempo exclusivamente de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (§ 5.º do art. 40, na redação da EC
20/98, não alterada pela EC 41/2003). Para os fins deste último dispositivo foi alterada a Lei 9.394/96
- diretrizes e bases da educação nacional -, para acrescentar o § 2.º ao art. 67, no qual se fixa o
sentido da expressão funções de magistério, da seguinte forma: as exercidas por professores e
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do
exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico.
Aos Ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas, aos magistrados e aos integrantes do
Ministério Público aplicam-se as regras do art. 40 (EC 20/98, que deu nova redação aos arts. 73, § 3.º,
93, VI, e 129, § 4.º, da CF).
Vê-se que deixa de existir a aposentadoria voluntária somente por tempo de serviço, pois deve haver
a combinação de critérios de mínimo tempo de contribuição, idade, tempo mínimo de efetivo
exercício no serviço público e tempo mínimo de exercício no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria. Na aposentadoria prevista no item b, supra, não se exige tempo mínimo de
contribuição, mas idade mínima, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
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Ficaram abolidas a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, a aposentadoria especial dos
docentes do ensino superior e a aposentadoria especial dos magistrados, dos integrantes do
Ministério Público e dos Tribunais de Contas. O § 4.º do art. 40 veda a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores titulares de cargos efetivos,
ressalvados, na forma de lei complementar, os casos de servidores: I - portadores de deficiência; II –
que exerçam atividades de risco; III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
danosas à saúde ou à integridade física (redação dada pela EC 47/2005).
Observe-se que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria,
cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição (EC 20/98, art.
4.º). O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de
aposentadoria, não podendo a lei estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de
contribuição fictício (art. 40, §§ 9.º e 10, na redação da EC 20/98). Segundo o art. 201, § 9.º, da CF, é
assegurada, para fins de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição na
Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de
previdência se compensarão, segundo critérios fixados em lei. A Lei 9.796, de 05.05.1999, disciplinou
essa matéria.
Quanto aos proventos, ou seja, a retribuição pecuniária recebida pelo aposentado, o § 3.º do art. 40,
com a redação dada pela Emenda 41/2003, determina que seu cálculo, por ocasião da concessão,
deverá considerar as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos
regimes de previdência de que tratam o art. 40 e o art. 201, na forma da lei.
Desse modo, a EC 41/2003, em redação confusa dada ao § 3.º do art. 40, extinguiu a percepção dos
proventos com base na remuneração do servidor no cargo efetivo, dando a entender que seu cálculo
se efetuará pela média das contribuições. Todos os valores considerados para o cálculo dos
proventos serão atualizados na forma da lei (§ 17 do art. 40, acrescentado pela EC 41/2003).
A Lei 10.887, de 18.06.2004 (resultante de conversão de medida provisória), no art. 1.º, prevê o
seguinte: em todos os poderes e níveis estatais, inclusive autarquias e fundações, será considerada a
média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes previdenciários, correspondentes a 80% de todo o período desde julho de 1994
ou desde o início da contribuição, se posterior àquela Competência. Segundo o § 1.º do art. 1.º da
mesma lei, estas remunerações consideradas no cálculo do valor dos proventos terão seus valores
atualizados mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos
salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência.
De seu lado, o § 14 do art. 40 permitiu que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
desde que instituam regime de previdência complementar para seus respectivos servidores efetivos,
fixem, para o valor das aposentadorias a serem concedidas pelo regime do art. 40, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência privada. O regime de previdência
complementar será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o
disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por meio de entidades fechadas de
previdência, de natureza pública, que oferecerão aos participantes planos de benefícios somente na
modalidade de contribuição definida (§ 15 do art. 40, com a redação dada pela EC 41/2003). Nos
termos do § 16 do art. 40, somente mediante sua prévia e expressa opção esse regime poderá ser
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato que
instituir o correspondente regime de previdência complementar.
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Segundo o § 2.º do art. 40, os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não
poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria.
Nos termos do § 8.º do art. 40, na redação dada pela EC 41/2003, é assegurado reajustamento dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos
em lei. Assim, deixa de haver, para os servidores alcançados pelas novas regras, a chamada paridade
quanto à revisão dos proventos dos inativos em equivalência a reajustes da remuneração dos
servidores em atividade.
Ainda quanto aos proventos, cabe notar que os limites previstos no art. 37, XI, aplicam-se à soma
total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos, funções e
empregos, e ao montante da soma de proventos de inatividade com retribuição de cargo acumulável
na forma da Constituição Federal, de cargo em comissão e de cargo eletivo. Esse dispositivo pode
suscitar questionamento com base no direito adquirido, pelos servidores que já vinham exercendo
cargos acumulados legalmente.
13.7.9.2. Aposentadoria de ocupantes de cargos em comissão, de funções temporárias e celetistas
Para os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão, declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, e para os servidores ocupantes de funções ou cargos temporários ou de
empregos públicos (celetistas), o § 13 do art. 40 determina a aplicação do regime geral da
previdência social, que é o regime destinado àqueles que trabalham no setor privado, previsto, em
linhas gerais, no art. 201 da CF, na redação dada pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 47/2005. O
dispositivo suscita indagação quanto à sua aplicação aos servidores temporários ou ocupantes de
cargo em comissão que já detinham essa condição antes da promulgação da Emenda Constitucional
20/98, sobretudo no tocante àqueles com muito tempo de serviço (por exemplo, 20 anos), isso
porque em vários âmbitos de administração esses servidores têm seus direitos e deveres norteados,
em grande parte, pelo regime estatutário. Parece incoerente, após vários anos norteados pelo
regime estatutário, ter sua aposentadoria regulada pelo regime geral de previdência social - melhor
parece aplicar o preceito somente aos que ingressem nesses cargos e funções após a promulgação da
Emenda Constitucional 20/98.
13.7.9.3. Regime de previdência complementar
O § 14 do art. 40, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, possibilita que União, Estados,
Distrito Federal e Municípios instituam regime de previdência complementar para os respectivos
servidores titulares de cargos efetivos.
Instituído o regime de previdência complementar para os respectivos servidores efetivos, poderão
fixar, para o valor dos proventos, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da
previdência privada, referido no art. 201 da CF. Como o próprio nome diz, a previdência
complementar visa, essencialmente, a suprir a diferença entre a retribuição percebida pelo servidor
quando em atividade e o que percebe como proventos, se houver essa diferença.
Conforme se depreende do art. 40, § 16, o regime de previdência complementar é facultativo para os
servidores que tiverem ingressado no serviço público até a data do ato de instituição do
correspondente regime de previdência complementar.
Conforme o § 15 do art. 40, na redação dada pela EC 41/2003, o regime de previdência
complementar será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o
disposto no art. 202 e parágrafos, no que couber, por meio de entidades fechadas de previdência
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complementar, de natureza pública, que oferecerão aos participantes planos de benefícios somente
na modalidade de contribuição definida.
Note-se que os planos de benefícios, no tipo contribuição definida, não fixam previamente o valor do
benefício a ser auferido futuramente. Ou seja, o servidor paga a contribuição sem saber quanto
receberá para complementar seus proventos.
A Lei 12.618, de 30.04.2012, instituiu o regime de previdência complementar para os servidores
públicos federais, titulares de cargos efetivos, aí incluídos os membros do Poder Judiciário, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas da União. Para os efeitos dessa Lei consideram-se
membros do Tribunal de Contas da União os Ministros, os Auditores e os Subprocuradores-gerais e
Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (art. 4º, § 3.º, da Lei
12.618/2012).
Alguns aspectos da Lei 12.618/2012 serão apontados a seguir.
O art. 4.º da referida Lei autoriza a União a criar as seguintes entidades fechadas de previdência
complementar, estruturadas na forma de fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica
de direito privado: I - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder
Executivo - Funpresp-Exe, por meio de ato do Presidente da República; II - Fundação de Previdência
Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo - Funpresp-Leg, por meio de ato
conjunto dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; III - Fundação de
Previdência Complementar do Servidor Público Federal Poder Judiciário - Funpresp-Jud, por meio de
ato do Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Por ato conjunto das autoridades competentes para a criação dessas fundações
poderá ser criada fundação que abranja os servidores públicos de dois ou dos três Poderes (art. 4.º, §
3.º).
As referidas entidades fechadas de previdência complementar serão mantidas por suas receitas,
oriundas de contribuição da União, suas autarquias e fundações, demais órgãos federais
(patrocinadores), de contribuição dos servidores públicos federais abrangidos (participantes), de
resultados financeiros de suas aplicações, de doações e legados de qualquer natureza (art. 10).
A supervisão e fiscalização dessas fundações e dos seus planos de benefícios competem ao órgão
fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar - Superintendência Nacional de
Previdência Complementar - Previc, autarquia especial criada pela Lei 12.154/2009.
A contribuição do patrocinador (órgão ou ente público federal) e do participante (servidor público
federal) incidirão sobre a parcela da base de contribuição que exceder o limite máximo do valor dos
benefícios do regime geral de previdência social, observado o limite previsto no art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal (art. 16 da Lei 12.618/2012).
13.7.9.4. Acumulação de proventos ou de proventos com outra retribuição de inatividade
No sistema novo, fica proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime instituído
pelo art. 40 para os servidores ocupantes de cargos efetivos (§ 6.º), ressalvadas as aposentadorias
decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal. Pode-se deduzir, então, que
será admitida a acumulação de proventos de aposentadoria nos seguintes casos:
a) proventos dos cargos acumuláveis na forma da Constituição: dois cargos de professor; um cargo
de professor e um cargo técnico ou científico; dois cargos privativos de profissionais da saúde, com
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profissões regulamentadas; um cargo de juiz e uma atividade de magistério; um cargo de promotor e
uma atividade de magistério;
b) proventos decorrentes de acumulação de proventos com o exercício de cargo em comissão ou de
cargo eletivo, quando houver aposentadoria do servidor nestes últimos;
c) proventos pelo regime antigo de aposentadoria dos servidores e pelo regime novo do art. 40
(lembre-se que o art. 11 da Emenda Constitucional 20/98 ressalva da proibição de acumular
proventos e retribuição de atividade os agentes públicos que, até a publicação dessa Emenda,
tenham ingressado novamente no serviço público por concurso e pelas demais formas previstas na
Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime do
art. 40);
d) proventos pelo regime novo do art. 40 e pelo regime geral de previdência do art. 201;
e) proventos pelo regime antigo de aposentadoria dos servidores e aposentadoria pelo regime geral
de previdência do art. 201.
Na acumulação de proventos ou de proventos com outras retribuições de inatividade deve ser
observado o limite previsto no art. 37, XI (art. 40, § 11).
13.7.9.5. Acumulação de proventos com remuneração, subsídio ou salário
De acordo com o § 10, que a Emenda Constitucional 20/98 acrescentou ao art. 37 da CF, é vedada a
percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 (e dos arts. 42 e 142 servidores militares) com remuneração de cargo, emprego ou função pública em atividade. Diante
dessa proibição, o servidor que se aposentar pelo regime dos ocupantes de cargo efetivo não poderá,
depois, exercer outro cargo efetivo, ter função temporária ou ser celetista no âmbito público. No
entanto, o mesmo § 10 do art. 37 indica as exceções à proibição: a) acumulação de proventos com
remuneração da atividade nos casos de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal (v. item
13.7.3 - acumulação de cargos); b) acumulação de proventos com subsídio de cargo eletivo; c)
acumulação de proventos com remuneração de cargo em comissão, declarado em lei de livre
nomeação e exoneração. Nessas acumulações deve ser observado o teto indicado no art. 37, XI.
Em qualquer caso, não há impedimento à acumulação de proventos de aposentadoria de cargo
público com emprego no setor privado.
13.7.9.6. Regras de transição
Em geral, quando se vai implantar um novo regime em matéria de pessoal da Administração, há
normas que disciplinam a situação de quem já poderia exercer direitos segundo o regime antigo, pois
preencheu totalmente os requisitos para exercê-los e ainda não o fizeram. Por vezes as regras de
transição também cuidam da situação daqueles que preencheram parcialmente os requisitos
elencados no sistema antigo.
A Emenda Constitucional 20/98 continha regras de transição que foram alteradas pela Emenda
Constitucional 41, de 19.12.2003, publicada em 31.12.2003, e pela Emenda Constitucional 47/2005.
Tais mudanças podem suscitar questionamentos, pois as regras de transição dizem respeito a
situações relativas a determinado momento, não podendo ser alcançadas retroativamente.
Ressalte-se, de início, que, no atinente à situação daqueles que já cumpriram todos os requisitos para
obtenção de aposentadoria, o art. 3.º da Emenda Constitucional 41/2003 usa a expressão genérica
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servidores públicos, sem especificação alguma quanto ao tipo de vínculo mantido com o poder
estatal. Daí poder se inferir que os direitos assegurados pelo art. 3.º se aplicam a todos os servidores
públicos (estatutário, temporário ou precário, ocupante de cargo em comissão), desde que tenham
preenchido os requisitos para obter a aposentadoria até a data da publicação da Emenda
Constitucional 20/98 (16.12.1998) ou até a data da publicação da Emenda Constitucional 41/2003
(31.12.2003). A EC 20/98 continha dispositivo similar.
13.7.9.6.1. Situação de quem preencheu todos os requisitos para se aposentar pelo regime anterior
O art. 3.º da Emenda Constitucional 41/2003 assegura a concessão de aposentadoria, a qualquer
tempo, aos servidores públicos que, até a data da publicação da Emenda - 31.12.2003 -, tenham
cumprido os requisitos para sua obtenção, com base nos critérios da legislação então vigente. Deduzse, então, o seguinte: a) aplicação desse preceito a todos os servidores públicos, como já se disse; b)
cumprimento, até a data da publicação da Emenda 20/98 - 16.12.1998 - ou da Emenda 41 31.12.2003 -, de todos os requisitos para aposentar-se pelo regime anterior; c) o servidor, nessa
situação, poderá requerer a aposentadoria a qualquer tempo, pois o direito a ter sua aposentadoria
segundo os critérios da legislação então vigente está garantido pelo art. 3.º da EC 41/2003, como
direito adquirido, podendo o servidor exercê-lo no futuro. O § 3.º do art. 3.º da Emenda 20/98, não
revogado pela Emenda 41/2003, mantém todos os direitos e garantias assegurados nas disposições
constitucionais vigentes à data da publicação da Emenda àqueles que já cumpriram, naquela data, os
requisitos para usufruírem de tais direitos.
Quanto aos proventos, o § 2.º do art. 3.º prevê que serão calculados de acordo com a legislação em
vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão da
aposentadoria ou nas condições da legislação vigente.
Esta última expressão (nas condições da legislação vigente) revela-se dúbia, não podendo ser
interpretada de modo contrário ao direito adquirido e ao teor do caput do artigo. E a legislação
vigente antes da EC 41/2003 previa proventos integrais.
Os proventos dos servidores, nesta situação, quando se aposentarem, serão revistos na mesma
proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores ativos, sendo-lhes
estendidos quaisquer benefícios concedidos a estes, inclusive em virtude de transformação ou
reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria (art. 7.º da EC 41/2003).
Nos termos do § 1.º do art. 3.º, o servidor nessa situação que opte por permanecer em atividade
tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, 25
(vinte e cinco) anos de contribuição (ou serviço),
se mulher, ou 30 (trinta) anos de contribuição (ou serviço), se homem, fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências
para a aposentadoria compulsória.
A contribuição previdenciária dos servidores nesta situação mostra-se inconstitucional por ferir
direito adquirido, afetando situação já fechada sob normas anteriores, podendo afirmar-se o mesmo
quanto aos subtetos.
13.7.9.6.2. Situação de quem já era aposentado
O § 3.º do art. 3.º da Emenda Constitucional 20/98 mantém, para os servidores aposentados,
pensionistas, civis e militares, anistiados e ex-combatentes, todos os direitos e garantias assegurados
nos dispositivos constitucionais vigentes na data da
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publicação daquela Emenda, determinando a aplicação a tais situações do teto indicado no art. 37,
XI. Os direitos de quem se encontra nesta situação se consolidaram.
A EC 41/2003 não contém preceito similar. Tal previsão nem seria necessária ante as garantias do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, presentes no art. 5.º, XXXVI, da
Constituição Federal.
Um dos dispositivos da EC 41/2003 que poderá repercutir na situação de quem já era aposentado
antes de sua vigência situa-se na fixação de limites máximos de remuneração, sobretudo nos
Estados, Distrito Federal e Municípios - subtetos. Na esfera federal permanece como limite máximo o
subsídio mensal dos Ministros do STF, já indicado na EC 19/98. Tais limites, na redação da EC
41/2003, alcançariam os proventos que já vinham sendo percebidos, cumulativamente ou não.
Se aplicados aos que se aposentaram antes da publicação da EC 41/2003, tais limites mostram-se
inconstitucionais, por ferirem o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, afetando situação já
fechada sob normas anteriores, que não previam tais limites.
Quanto ao inativo que acumula proventos, por ter exercido legalmente dois cargos, empregos ou
funções, tais limites representam verdadeiro confisco e lesão aos princípios da boa-fé e segurança
jurídica - o ordenamento possibilitou e possibilita acumulação remunerada de alguns cargos, o que
implica mais trabalho, mais esforço, mais cansaço, não se podendo aplicar preceito de modo a
impedir o exercício de direito assegurado pela própria Constituição.
No tocante ao aposentado que recebe ou passa a receber pensão, também representa confisco, lesão
à boa-fé, à segurança jurídica e a direitos assegurados pela própria Constituição o corte total ou
parcial seja do recebimento da pensão, seja dos proventos de aposentado, sob justificativa de teto
ou subteto.
Outro preceito da EC 41/2003 que pode afetar a situação dos inativos diz respeito à contribuição
previdenciária. A nova redação do art. 40 menciona a contribuição dos inativos que também vem
referida no art. 4.º, caput, da citada Emenda. O percentual da contribuição é igual ao fixado para os
servidores efetivos em atividade.
O parágrafo único do art. 4.º previu a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a
parcela dos proventos que supere: I - cinquenta por cento do limite máximo dos benefícios do regime
geral da Previdência, para inativos dos Estados,
Distrito Federal e Municípios; II - sessenta por cento do mesmo limite para os inativos da União. O
limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência foi fixado, pelo art. 5.º da citada
Emenda, em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo ser reajustado de forma a
preservar seu valor, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral.
Porém, no julgamento das ADIn 3.105-8 e 3.128-7 (DOU e DJU de 27.08.2004), o STF decidiu pela
inconstitucionalidade das expressões "cinquenta por cento" e "sessenta por cento", contidas nos
incisos I e II do parágrafo único do art. 4.º da EC 41/2003, aplicando-se então à hipótese o § 18 do
art. 40 da Constituição Federal. Ou seja, a contribuição previdenciária incidirá sobre a parcela dos
proventos que superem o limite máximo fixado para os benefícios do regime geral da previdência
social. Com tal decisão, ficou elevada a importância além da qual recai a contribuição previdenciária
dos inativos e pensionistas.
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No caso de portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre as
parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo para os
benefícios do regime geral de previdência (§ 21 do art. 40, acrescentado pela EC 47/2005).
A contribuição dos inativos é eivada de inconstitucionalidade, sobretudo por ferir direito adquirido,
afetando situação já fechada sob normas anteriores, que não previam tal contribuição. No entanto, o
STF, no julgamento das ADIn 3.105-8 e 3.128 - 7 (DOU de 27.08.2004), não viu inconstitucionalidade
na contribuição dos inativos.
Quanto à revisão dos proventos de quem já era inativo em 31.12.2003, será efetuada na mesma
proporção e data da revisão dos vencimentos dos ativos, sendo-lhes aplicados quaisquer benefícios
concedidos a estes, inclusive por força de transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a
aposentadoria (art. 7.º da EC 41/2003).
13.7.9.6.3. Situação de quem tenha ingressado em cargo efetivo até a data da publicação da
Emenda 20/98
Note-se, de início, que, segundo o art. 4.º da Emenda Constitucional 20/98, o tempo de serviço
considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a
matéria, será contado como tempo de contribuição.
Observe-se, ainda, que a EC 20/98 continha regras de transição que foram alteradas pela EC 41/2003,
o que pode suscitar questionamentos, pois tais normas dizem respeito a situações referenciadas a
um determinado momento, não podendo ser afetadas retroativamente.
As regras de transição foram alteradas novamente pela EC 47/2005, com efeitos retroativos a
1.º.01.2004. Assim, aos servidores nesta situação o art. 3.º da EC 47/2005 propicia as seguintes
opções:
a) aposentadoria pelas normas do art. 40 da CF;
b) aposentadoria pelas regras do art. 2.º da EC 41/2003;
c) aposentadoria nos moldes do art. 6.º da EC 41/2003;
d) aposentadoria pelas regras do art. 3.º da EC 47/2005.
Quanto às normas do art. 40, vêm mencionadas no item 13.7.9.1, supra.
O art. 2.º da Emenda Constitucional 41/2003 prevê aposentadoria voluntária com proventos
calculados de acordo com o art. 40, §§ 3.º e 17 (na nova redação), ou seja, com proventos calculados
pela média das remunerações utilizadas como base para as contribuições previdenciárias. Para tanto
o servidor deve atender aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I - 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;
II - cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;
III - tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: a) 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher;
e b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, na data da publicação da
Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.
Note-se o tratamento confuso e obscuro dado pela Emenda a esta situação de transição.
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A EC 41/2003 aboliu a possibilidade conferida a estes mesmos servidores, pelo § 1.º do art. 8.º da EC
20/98, da aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, atendidas as
condições que fixava.
As regras de transição constantes do referido art. 2.º e seus parágrafos e incisos aplicam-se aos
magistrados, aos membros do Ministério Público e de Tribunais de Contas. Sendo homens, o tempo
de serviço prestado até a data da publicação da Emenda será contado com acréscimo de 17% (§ 3.º
do art. 2.º da EC 41/2003).
O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive
respectivas autarquias e fundações, que, até a data da publicação da Emenda 20/98, tenha
ingressado regularmente emcargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do
caput do art. 2.º (aposentadoria voluntária com proventos de acordo com o regime novo do art. 40,
§§ 3.º e 17), terá o tempo de serviço exercido até a publicação da Emenda 20/98 contado com
acréscimo de 17%, se homem, e 20%, se mulher, desde que se aposente exclusivamente com tempo
de efetivo exercício das funções de magistério.
Os servidores ocupantes de cargo efetivo que se incluírem na situação referida, inclusive
magistrados, integrantes do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, terão os proventos
reduzidos para cada ano antecipado, em relação aos limites de idade constantes do art. 40, § 1.º, III,
na seguinte proporção: I - 3,5% (três e meio por cento), para quem atender às condições acima até
31.12.2005; II - 5% (cinco por cento), para quem atender às mesmas condições a partir de
1.º.01.2006.
Os servidores que estejam nas condições indicadas no art. 2.º e que, após completarem as exigências
para aposentadoria, permaneçam em atividade, farão jus a abono de permanência equivalente ao
valor da contribuição previdenciária até completarem as exigências para aposentadoria compulsória
(§ 5.º do art. 2.º da EC 41/2003).
As regras do art. 6.º da EC 41/2003 são expostas no item 13.7.9.6.4, alínea c, infra.
Segundo o art. 3.º da EC 47/2005, o servidor que tenha ingressado no serviço público até 16.12.1998
poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha cumulativamente as seguintes
condições: I - 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se mulher; II - 25 anos de efetivo exercício no
serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade
mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1.º, III, a, da CF (60 anos, se
homem, e 55 anos, se mulher), de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no supracitado inciso I.
Por força do art. 3.º, parágrafo único, da EC 47/2005 (que remete ao art. 7.º da EC 41/2003), os
proventos dos servidores aposentados pelas regras deste artigo serão revistos na mesma proporção
e data, sempre que se modificar a remuneração dos ativos, sendo-lhes também estendidos, e aos
pensionistas respectivos, as vantagens concedidas aos ativos, inclusive decorrentes de transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência
para a pensão.
13.7.9.6.4. Situação de quem tenha ingressado em cargo efetivo até a data da publicação da
Emenda 41/2003
Ao servidor que ingressou em cargo efetivo até 31.12.2003, o art. 6.º da Emenda Constitucional 41,
de 19.12.2003, publicada em 31.12.2003, oferece três possibilidades:
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a) aposentadoria conforme o art. 40, na redação dada pela EC 41/2003;
b) aposentadoria nos moldes do art. 2.º, incisos e parágrafos, da EC 41/2003;
c) aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, observadas as reduções de cinco anos, em idade e tempo de
contribuição, para o professor de educação infantil, do ensino fundamental e médio, quando o
servidor preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I – 60 (sessenta) anos, se homem, e 55
(cinquenta e cinco) anos, se mulher; II - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30
(trinta) anos de contribuição, se mulher; III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; IV
- 10 (dez) anos de carreira e 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a
aposentadoria.
Neste caso, os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e data dos servidores
em atividade, observado o limite indicado no art. 37, XI, sendo estendidas aos aposentados e
pensionistas quaisquer vantagens posteriormente concedidas aos ativos, inclusive em decorrência de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a pensão. Estas regras resultam da aplicação, aos servidores nesta situação, do
disposto no art. 7.º da EC 41/2003, segundo prevê o art. 2.º da EC 47/2005, a qual revogou o
parágrafo único do art. 6.º da EC 41/2003, retroativamente a 01.01.2004.
Os servidores, nesta situação, que optarem pela aposentadoria nos moldes do art. 40 da Constituição
Federal ou do art. 2.º da EC 41/2003, farão jus a um abono de permanência equivalente ao valor da
sua contribuição previdenciária até completarem as exigências para aposentadoria compulsória (art.
40, § 19, da CF e art. 2.º, § 5.º, da EC 41/2003).
A Emenda Constitucional 70, de 29.03.2012, fixou outra regra de transição, incidindo sobre a
aposentadoria por invalidez permanente, incluindo situações já formadas. Referida Emenda
Constitucional acrescentou, à Emenda 41/2003, o art. 6.º-A e respectivo parágrafo único, com o teor
o seguinte: o servidor que tenha ingressado no serviço público até a data da EC 41/2003 e que tenha
se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente (art. 40, § 1.º, I, da CF/1988), tem
direito aos proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a
aposentadoria; nos termos do referido parágrafo único, aplica-se ao valor desses proventos o
disposto no art. 7.º da EC 41/2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos
proventos desses servidores; desse modo, proventos e pensões serão revistos na mesma proporção
e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. O art. 2.º da EC
70/2012 determina a revisão das aposentadorias e pensões atinentes, concedidas a partir de
01.01.2004, no prazo de 180 dias da sua vigência, com efeitos financeiros a partir da sua vigência.
13.7.9.7. Pensões
A previdência do servidor ocupante de cargo efetivo inclui também as pensões, ou seja, a
remuneração paga a dependentes do servidor que faleceu em atividade ou aposentado (por
exemplo, cônjuge, filhos, pais).
Na redação original da Constituição de 1988, § 5.º do art. 40, a pensão por morte correspondia à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, com revisões iguais aos servidores
ativos.
Segundo a EC 20/98, § 7.º do art. 40, a pensão por morte era igual ao valor dos proventos do servidor
falecido ou igual ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data do seu
falecimento, com base na remuneração do cargo efetivo.
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A EC 41/2003 prevê novo modo de fixar o valor da pensão por morte, na forma da lei. Até o limite
máximo dos benefícios do regime geral da previdência, a pensão será igual à totalidade dos
proventos do servidor falecido, se aposentado; ou igual à remuneração do servidor no cargo efetivo,
se estava em atividade ao falecer. Se os referidos proventos ou remuneração ultrapassarem o citado
limite máximo, será acrescentado ao valor correspondente a este limite setenta por cento da parcela
excedente. Quer dizer: neste último caso será efetuada uma redução de 30% (trinta por cento) sobre
a parcela dos referidos proventos ou remuneração que exceder o citado limite máximo.
É assegurado o reajustamento da pensão para preservar-lhe o valor real, conforme critérios fixados
em lei.
Se o servidor falecido tiver completado todos os requisitos para se aposentar até a data da EC
41/2003, a pensão de seus dependentes observará os critérios da legislação então vigente, tanto
para a concessão quanto para o valor (totalidade). Neste caso, a revisão das pensões se efetuará de
modo igual à dos servidores ativos, inclusive no tocante às vantagens decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ocupado pelo servidor falecido (art. 3.º, § 2.º, e art. 7.º da EC 41/2003).
No caso de pensionistas que já recebiam tal benefício antes de 31.12.2003, o art. 7.º da EC 41/2003
assegura a revisão na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos servidores
ativos, inclusive quanto a benefícios decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo que
serviu de referência para a pensão.
Um ponto controvertido da EC 41/2003 é a contribuição previdenciária incidente sobre pensões já
concedidas antes da data da publicação da Emenda (31.12.2003). Tal contribuição é prevista no texto
atual do art. 40, caput, da CF e no art. 4.º da referida Emenda, que fixa percentual idêntico ao dos
servidores titulares de cargo efetivo. Não se distingue entre atuais e futuros pensionistas. O
parágrafo único do art. 4.º da EC 41/2003 previu a incidência da contribuição apenas sobre a parcela
das pensões que supere: I - cinquenta por cento do limite máximo dos benefícios do regime geral da
previdência, para os pensionistas dos Estados, Distrito Federal e Municípios; II - sessenta por cento
deste limite para os pensionistas da União.
Porém, no julgamento das ADIn 3.105-8 e 3.128-7 (DOU e DJU de 27.08.2004), o STF considerou
inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento" e "sessenta por cento", contidas nos incs. I e II
do parágrafo único do art. 4.º da EC 41/2003, aplicando-se, então, à hipótese o § 18 do art. 40 da CF.
Ou seja, a contribuição previdenciária incidirá sobre as parcelas das pensões que superem o limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social. Com tal decisão, o STF
não viu inconstitucionalidade na contribuição de quem já era pensionista em 31.12.2003, mas elevou
a importância acima da qual incide.
No caso de pensão decorrente de falecimento de servidor portador de doença incapacitante, na
forma da lei, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela que supere o dobro do
limite máximo fixado para os benefícios do regime geral da previdência social (CF, art. 40, § 21,
acrescentado pela EC 47/2005).
Mostra-se de constitucionalidade duvidosa a contribuição previdenciária dos pensionistas e de
evidente inconstitucionalidade a contribuição incidente sobre pensões concedidas até 31.12.2003,
por afetarem situação já fechada; no caso de quem já era pensionista nesta data, lesa também o
direito adquirido, a segurança jurídica e os direitos assegurados pelo art. 3.º, § 3.º, da EC 20/98, em
dissonância também com o art. 3.º da própria EC 41/2003.
13.7.10. Deveres
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Os estatutos listam condutas e proibições a serem observadas pelos servidores, configurando, umas
e outras, os seus deveres como dois lados da mesma moeda. Por exemplo: a proibição de proceder
de forma desidiosa equivale ao dever de exercer com zelo as atribuições do cargo. Por isso, podem
ser englobados sob a rubrica "deveres" os que os estatutos assim intitulam e os que os estatutos
arrolam como proibições.
Os deveres mencionados a seguir não abarcam todos aqueles indicados nos estatutos, pois a atenção
se voltará aos mais genéricos e comuns.
a) Desempenhar as atribuições do cargo ou função - O servidor tem obrigação de desincumbir-se das
atribuições do seu cargo ou função. À primeira vista este dever não difere daquele que vige para
outros assalariados; entretanto, o caráter público das atividades do servidor impõe deveres mais
amplos, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços e o atendimento do interesse
público. No Estatuto federal vinculam-se a esse dever os seguintes: exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo; ser assíduo e pontual; não ausentar-se do serviço durante o expediente sem
prévia autorização; não proceder de forma desidiosa; não exercer quaisquer atividades que sejam
incompatíveis como o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho; não participar da
gerência ou da administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto
como acionista, cotista ou comanditário.
b) Dever de honestidade ou probidade - Impõe-se ao servidor com rigor especial, e seu desrespeito é
objeto até de sanções criminais em caso de concussão (servidor exige, indevidamente, de outrem
uma vantagem), corrupção (servidor aceita vantagem que lhe é oferecida) e tráfico de influência.
Cometem falta grave os servidores que aceitam propinas para fazer ou deixar de fazer algo
relacionado a suas atribuições, os servidores que vendem sua influência, que se apropriam de
recursos públicos. No Estatuto federal são mencionados como deveres e proibições, entre outros, os
seguintes: dever de manter conduta compatível com a moralidade administrativa; proibições de:
retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da
repartição; valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade
da função pública; atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo o caso
de benefícios previdenciários e assistenciais de parentes até segundo grau, de cônjuge ou
companheiro; receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de
suas atribuições.
O empenho em combater a improbidade administrativa revela-se, principalmente, pela atenção que
lhe reserva a Constituição Federal. Conforme o art. 37, § 4.º, os atos de improbidade importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Esse
dispositivo teve seus aspectos materiais, processuais e sancionadores disciplinados na Lei 8.429, de
02.06.1992, que indica um rol de condutas caracterizadas como atos de improbidade administrativa.
c) Lealdade ou fidelidade - É difícil determinar o conteúdo e alcance exatos desse dever,
habitualmente mencionado na doutrina e nos estatutos. É certo que não se reveste de conotação
subjetiva ou político-partidária. O Estatuto federal inclui entre os deveres a lealdade com as
instituições a que servir e proíbe a aceitação de emprego, comissão ou pensão de Estado estrangeiro.
Outros estatutos vedam, ao servidor, referir-se depreciativamente, em informação, parecer ou
despacho, ou pela imprensa ou qualquer meio de divulgação, às autoridades constituídas e aos atos
da Administração.
d) Dever de obediência - Resulta principalmente da estrutura hierarquizada da Administração.
Consiste na obrigação de acatar e cumprir ordens em matéria de serviço, emanadas de superior
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hierárquico, sob forma legal. As ordens podem advir de prescrições gerais, contidas em circulares,
instruções, ordens internas, ou de prescrições de alcance individual.
Em geral, os estatutos excepcionam desse dever as ordens manifestamente ilegais, por exemplo:
Estatuto federal, art. 116, IV. Alguns estatutos determinam que o servidor, ao desobedecer,
represente, por escrito, quando a ordem for manifestamente ilegal. A ressalva apresenta-se
problemática sob alguns aspectos: o servidor com pouca informação jurídica nem sempre identifica a
ordem manifestamente ilegal; o que pode ser manifestamente ilegal para uns, não o será para
outros; muitos servidores têm medo de se opor à chefia.
e) Dever de sigilo profissional - Acarreta para o servidor a imposição de manter segredo a respeito de
assuntos funcionais de que teve ciência no exercício de suas atribuições. O desatendimento desse
dever pode resultar em perda do cargo.
Também se reveste de dificuldade o alcance desse dever: em primeiro lugar, em vista do princípio da
publicidade que norteia as atividades da Administração (art. 37); em segundo lugar, ante o direito,
reconhecido ao cidadão, de obter informações dos órgãos públicos (CF, art. 5.º, XXXIII); neste caso, o
inciso excepciona aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, de
regra em pequeno número. No entanto, nem sempre é fácil avaliar o que deve ser mantido sob sigilo
e o que pode ser objeto do direito à informação.
f) Assiduidade - Ligado ao adequado desempenho das atribuições do cargo, significa a imposição, ao
servidor, de comparecimento ao local de trabalho, nos dias e horários determinados. Em geral, incluise no dever de assiduidade o de pontualidade. Nem sempre é diário o comparecimento à sede do
trabalho, havendo jornadas de 12 x 36 horas, regimes de plantão em hospitais e outros órgãos. Os
estatutos preveem sanções por descumprimento desse dever, por exemplo, pela figura do abandono
de cargo, pela inassiduidade (faltas interpoladas); os atrasos e saídas antecipadas, até certo limite de
tempo, acarretam descontos nos vencimentos, sendo computados como faltas se ultrapassarem o
limite.
g) Urbanidade - Significa tratar com educação e respeito os colegas de trabalho e o público em geral.
No local de trabalho, torna-se necessário manter ambiente adequado à realização das atividades,
para que não sejam interrompidas ou dificultadas por exasperações emocionais, grosserias, ofensas
verbais ou físicas.
13.8. Responsabilidade dos servidores
O descumprimento de deveres e a inobservância de proibições acarretam consequências para o
agente público; esse tema é estudado sob o nome de responsabilidade dos servidores.
Se a conduta inadequada afeta a ordem interna dos serviços e vem caracterizada somente como
infração ou ilícito administrativo, cogita-se, então, da responsabilidade administrativa, que poderá
levar o agente a sofrer sanção administrativa. Essa responsabilidade é apurada no âmbito da
Administração, mediante processo administrativo e a possível sanção é aplicada também nessa
esfera.
Se o agente, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, causou dano à Administração, deverá reparálo, sendo responsabilizado civilmente. A apuração da responsabilidade civil poderá ter início e
término no âmbito administrativo ou ter início nesse âmbito e ser objeto, depois, de ação perante o
Judiciário.
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Se a conduta inadequada do agente afeta, de modo imediato, a sociedade e vem caracterizada pelo
ordenamento como crime funcional, o servidor será responsabilizado criminalmente, podendo sofrer
sanções penais. A responsabilidade criminal do servidor é apurada mediante processo penal, nos
respectivos juízos.
É possível que a mesma conduta configure infração administrativa, acarrete dano à Administração e
seja tipificada como crime. Neste caso, o servidor arcará com as consequências da responsabilidade
administrativa, civil e criminal, pois as três têm fundamento e natureza diversos. O mesmo se aplica
na ocorrência de duas modalidades de infração.
Em virtude do princípio da indisponibilidade do interesse público, os ocupantes de cargos ou funções
de chefia e direção têm o dever de tomar as providências para apurar a responsabilidade de
servidores, assim que tiverem ciência de atos ou fatos que possam importar infrações; o art. 320 do
Código Penal abriga a figura penal correspondente ao descumprimento desse dever. O mesmo
princípio informa um dever geral, previsto nos estatutos, de representar contra ilegalidade, omissão
ou abuso de poder, praticados por agente, de qualquer grau hierárquico (por exemplo, art. 116, XII,
do Estatuto federal).
Evidente que esses deveres nem sempre se cumprem na medida desejável, em especial no caso de
subordinado representar contra abuso de poder ou ilegalidade de superior hierárquico, por temor de
represálias.
13.8.1. Responsabilidade criminal
A responsabilidade criminal do servidor diz respeito às consequências de condutas tipificadas pelo
ordenamento como crimes relacionados ao exercício de cargo, função ou emprego público, daí o
nome de crimes funcionais. O Código Penal indica tais condutas, nos arts. 312 a 326 e 359-A a 359-H,
estes últimos constantes do Capítulo IV, intitulado "Dos crimes contra as finanças públicas",
acrescentado pela Lei 10.028, de 19.10.2000. Além disso, leis federais específicas preveem outras
condutas de servidores qualificadas como crime. Assim, por exemplo, a Lei 4.898/65 arrola condutas
qualificadas como abuso de autoridade; a Lei 8.666/93 menciona condutas de agentes em matéria de
licitação e contratos qualificadas como crimes.
Para efeitos penais considera-se servidor público quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, função ou emprego público, inclusive em entidade "paraestatal";
equipara-se a funcionário público quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou
conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública (Código Penal, art. 327 e §
1.º, este com a redação da Lei 9.983, de 14.07.2000). Se o réu ocupar cargo em comissão ou função
de direção ou assessoramento de órgão da Administração direta, sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação pública, a pena será acrescida de um terço (Código Penal, art. 327, §
2.º).
Os agentes políticos podem incidir em crimes de responsabilidade, objeto de legislação específica: Lei
1.079/50 (impeachment) - Chefes do Executivo federal e estadual, Ministros de Estado, Ministros do
STF, Procurador-Geral da República, Secretários de Estado; Dec.-lei 201/67 - Prefeitos e vereadores.
A apuração da responsabilidade criminal se efetua mediante instauração, pelo Ministério Público, de
ação penal. Nos crimes de responsabilidade de agentes políticos, as leis específicas estabelecem o
respectivo processo e a competência para julgar. Muitas vezes, o conhecimento de fatos ou atos
tipificados como crimes funcionais ou de responsabilidade advém de sindicância, processo
administrativo ou relatório de Comissão Parlamentar de Inquérito, devendo ser remetidos ao
Ministério Público.
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A sentença da ação penal, transitada em julgado, poderá repercutir na esfera da responsabilidade
administrativa e civil do servidor.
13.8.2. Responsabilidade civil
Se for responsabilizado civilmente, o servidor deverá reparar dano que, por ação ou omissão, dolosa
ou culposa, tenha causado à Administração. O dano pode originar-se de conduta ou omissão que lese
diretamente o patrimônio público (por exemplo, equipamentos e materiais perdidos, deteriorados
ou quebrados) ou redundem em prejuízo a terceiros, pago pelos cofres públicos.
Para que o servidor possa ser responsabilizado e obrigado a pagar o prejuízo, é necessário comprovar
seu dolo (teve intenção de lesar ou assumiu esse risco) ou sua culpa (imprudência, negligência ou
imperícia). Para isso, a Administração é obrigada a tomar as medidas legais pertinentes, não
podendo, a priori, inocentar o servidor. De regra, efetua-se a apuração administrativa por meio de
sindicância e, se for o caso, de processo administrativo. Se for verificado dolo ou culpa, a
Administração poderá consultar o servidor a fim de obter o pagamento, por desconto em folha ou
forma diversa. Na ausência de concordância, a Administração deve ingressar no juízo civil para obter
o ressarcimento. Se a Administração visa obter ressarcimento de indenização que pagou a
particulares, em virtude de dano causado pelo agente, trata-se de ação regressiva, como prevê a
Constituição Federal, art. 37, § 6.º, parte final.
Também incide em responsabilização civil todo aquele que, exercendo, mesmo transitoriamente ou
sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função em qualquer órgão, ente ou poder estatal,
praticar ato de improbidade administrativa.
Tais atos estão descritos na Lei 8.429, de 02.06.1992, arts. 9.º a 11. A comprovação das condutas
acarreta consequências administrativas, civis e penais. Sob o aspecto civil, poderá ser decretado,
pelo juiz civil, o sequestro de bens, e também o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações
financeiras mantidas no exterior. A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de
dano, ou decretar a perda dos bens havidos ilegalmente, determinará o pagamento do dano ou a
reversão dos bens em favor da Administração prejudicada (arts. 16, § 1.º, 17 e 18).
13.8.3. Responsabilidade administrativa
A responsabilidade administrativa expressa as consequências acarretadas ao servidor pelo
descumprimento dos deveres e inobservância das proibições, de caráter funcional, estabelecidas nos
estatutos ou em outras leis. Esse descumprimento, por ação ou omissão, recebe diversos nomes:
falta funcional, infração disciplinar, infração funcional, infração administrativa, ilícito administrativo.
As duas últimas expressões não propiciam, por si, a ideia de infração cometida por servidor, no
exercício de suas atribuições: também são ilícitos administrativos ou infrações administrativas
condutas de particulares, sujeitas a sanções administrativas - por exemplo: desatendimento de
normas e medidas decorrentes do poder de polícia, má execução de contrato administrativo. Melhor
parecem as expressões falta funcional, infração disciplinar, infração funcional.
Essa responsabilidade é apurada no âmbito da própria Administração e apenada com sanções de
natureza administrativa, denominadas sanções disciplinares, impostas por autoridade administrativa.
Se a conduta do servidor enquadrar-se também em tipos penais e causar dano à Administração, gera
responsabilização criminal e civil.
13.8.3.1. Responsabilidade fiscal
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A Lei Complementar 101, de 04.05.2000, com alterações posteriores, estabelece normas de finanças
públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal. Visa alcançar o equilíbrio das contas públicas da
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e seus respectivos poderes e entes. Referida lei
complementar determina a ação planejada e transparente em matéria de finanças públicas, de modo
que se previnam riscos e se corrijam desvios, mediante o cumprimento de metas de resultados entre
receitas e despesas e sejam obedecidos limites e condições quanto a renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, com seguridade social, com operações de crédito etc. Essa lei complementar
diz respeito precipuamente ao direito financeiro, com algumas decorrências no direito
administrativo.
A infração aos seus preceitos pode acarretar processo por crime de responsabilidade (Lei 1.079, de
10.04.1950, e Dec.-lei 201, de 27.02.1967, com alterações posteriores, inclusive da Lei 10.028, de
19.10.2000), processo por crime comum, contra as finanças públicas (Código Penal, arts. 359-A a
359-H, acrescentados pela Lei 10.028/2000), e também processo por infração administrativa, nos
termos do art. 5.º e parágrafos da mesma Lei 10.028/2000.
Segundo o referido art. 5.º, constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas: I deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão
fiscal, nos prazos e condições fixados; II - propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não
contenha as metas fiscais na forma da lei; III - deixar de expedir ato determinando limitação de
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições fixados em lei; IV - deixar de ordenar ou
de promover, na forma da lei, a execução de medida para a redução da despesa com pessoal. A
infração é processada e julgada pelo Tribunal de Contas competente para a fiscalização, sendo
punida com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente causador, a ser paga por este.
13.9. Poder disciplinar
Sob o ângulo da Administração, a ciência de atos, fatos, condutas, omissões, irregularidades
suscetíveis de configurar infração disciplinar desencadeia o exercício do poder disciplinar (ver
Capítulo 6, item 6.9). O poder disciplinar é atribuído à autoridade administrativa com o objetivo de
apurar e punir faltas funcionais, condutas contrárias à realização normal das atividades do órgão,
irregularidades de diversos tipos.
Não deve ser confundido o poder disciplinar com o poder penal do Estado. Este é exercido pelo
Poder Judiciário, norteado pelo processo penal: visa à repressão de condutas qualificadas como
crimes e contravenções; portanto, tem a finalidade precípua de preservar a ordem e a convivência na
sociedade como um todo. O poder disciplinar, por sua vez, é atividade administrativa, regida pelo
direito administrativo, segundo normas do processo administrativo: visa à punição de condutas,
qualificadas em estatutos ou demais leis, como infrações funcionais; tem a finalidade de preservar,
de modo imediato, a ordem interna do serviço, para que as atividades do órgão possam ser
realizadas sem perturbação e sem desvirtuamentos, dentro da legalidade e da lisura. A diferença
entre as duas atuações possibilita sua concomitância ante a mesma conduta do servidor, ensejando a
imposição conjunta de sanção disciplinar e de sanção penal, sem que seja caracterizado o bis in idem.
O exercício do poder disciplinar apresenta-se, sobretudo, como dever da autoridade. Assim, o art.
143 do Estatuto dos servidores federais dispõe o seguinte: "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". Preceito
semelhante encontra-se nos demais estatutos de servidores.
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O exercício do poder disciplinar obedece a normas e princípios que formam o chamado regime
disciplinar.
13.10. Regime disciplinar
As normas e princípios norteadores do poder disciplinar decorrem da Constituição Federal, dos
estatutos de servidores, das leis orgânicas de categorias funcionais, dos princípios do direito
administrativo, de orientação jurisprudencial, exercendo esta influência marcante na matéria.
Os aspectos fundamentais do regime disciplinar aplicam-se a outros âmbitos, na ausência de
disposições específicas explícitas; por exemplo: no exercício do poder disciplinar relativo a condutas
de alunos de faculdades públicas; no exercício do poder disciplinar do Judiciário sobre seus
magistrados; no exercício do poder disciplinar do Ministério Público sobre seus integrantes.
De modo sucinto serão expostos, a seguir, os principais aspectos do regime disciplinar.
13.10.1. Competência legal
Os estatutos de servidores e leis orgânicas de categorias funcionais atribuem competências para
apurar infrações e para aplicar penas disciplinares; desse modo, o poder disciplinar não pode ser
exercido sem estar legalmente atribuído.
13.10.2. Vinculação ao exercício do cargo, função ou emprego
O regime disciplinar visa a assegurar a responsabilização dos agentes públicos por faltas funcionais,
isto é, infrações que resultam de inobservância de deveres vinculados às atribuições do cargo, função
ou emprego. Inerente à repressão disciplinar é seu vínculo à função, tanto no tocante ao seu campo
de aplicação (só pode atingir servidores) quanto à natureza do motivo que a provoca (falta funcional)
e à natureza da sanção (pena disciplinar) (cf. Jacques Dembour, Droit administratif,
3. ed., Liège, 1978, p. 252). O vínculo ao exercício do cargo, função ou emprego norteia, por
conseguinte, a caracterização das infrações passíveis de sanções disciplinares.
13.10.3. Legalidade das infrações
As condutas consideradas infrações devem estar legalmente previstas: é ilegal apenar servidores por
atos ou fatos que não estejam caracterizados, na lei, como infrações funcionais. Essa caracterização
se efetua nos estatutos e leis orgânicas de categorias, principalmente.
No tocante a esse aspecto, surge a questão da tipicidade das infrações disciplinares. Os estatutos
utilizam, muitas vezes, fórmulas amplas e abertas, por exemplo, "procedimento irregular de natureza
grave", "inobservância de dever funcional".
Daí se mencionar a característica da "atipicidade" das infrações disciplinares, sobretudo no confronto
com os ilícitos de natureza penal, para os quais prevalece a tipicidade. Nessa linha, seria inaplicável
ao âmbito disciplinar o famoso brocardo do direito penal nullum crimen sine lege.
Cabem algumas ressalvas a respeito da atipicidade das infrações. Dois argumentos aparecem amiúde
para justificar essa atipicidade ou a não aplicação do adágio nullum crimen sine lege: a) dificuldade
de catalogar com exatidão todas as condutas que possam desatender deveres e proibições
funcionais; b) discricionariedade do poder disciplinar.
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a) Se a dificuldade de descrever, de modo rigoroso e perfeito, todas as possíveis infrações leva alguns
autores a justificar uma "atipicidade" em matéria disciplinar, outros estudiosos mencionam o
princípio do injusto típico (García de Enterría e Tomás-Ramón Fernandez, Curso de derecho
administrativo, v. 2, p. 165), a vigorar também nesse âmbito. Segundo Nieto, "a suficiência da
tipificação se concretiza na previsão razoável das consequências jurídicas da conduta; à vista da
norma, o servidor há de saber que sua conduta constitui uma infração e deve conhecer qual a
resposta punitiva correspondente. (...) A descrição deve ser suficiente, dotada da maior precisão
possível. (...) O mandado de tipificação tem um alcance muito diferente no Direito Administrativo e
no Direito Penal. (...) Não vulnera a legalidade o emprego de fórmulas amplas, sempre que sua
concreção seja razoavelmente factível em virtude de critérios lógicos, técnicos ou de experiência que
permitam prever, com suficiente segurança, a conduta visada" (Derecho administrativo sancionador,
Madri, 1994, p. 293).
Registrou-se nítida evolução no regime disciplinar, nas últimas décadas, para impedir que a
"atipicidade" venha invocada para camuflar conotações subjetivas no exercício do poder disciplinar.
Um dos aspectos dessa evolução encontra-se na crescente "jurisdicionalização" dos processos
disciplinares, que significa, em síntese, o reconhecimento, na esfera administrativa, de garantias das
posições jurídicas dos indivíduos. E foi justamente no regime disciplinar que o Judiciário pátrio mais
se empenhou no tocante às garantias do agente público ante o poder disciplinar da Administração.
Ante esse contexto, ainda que o operador do poder disciplinar se defronte com fórmulas vagas,
inseridas em estatuto ou lei orgânica, deve pautar seu juízo por parâmetros objetivos, para
enquadrar a conduta do agente em tais fórmulas, dentre os quais: vínculo com a função, adequada
qualificação jurídica dos fatos, repercussão da conduta na prestação do serviço, o conjunto do
comportamento funcional do agente. Deve-se notar, ainda, que estatutos mais recentes utilizam
poucas fórmulas amplas, optando por remeter as sanções ao rol de deveres e proibições e explicitar
as condutas; nessa linha se situa o Estatuto federal, arts. 129 a 132.
b) A respeito da discricionariedade em geral, registra-se, no momento, tendência universal de
direcionar sua manifestação, como já se disse. Não mais é viável invocar poderes livres ou zonas
livres a título de discricionariedade. Um rol de princípios e exigências que integram o direito
administrativo contemporâneo denotam aquele direcionamento: moralidade administrativa,
impessoalidade, publicidade, obrigação de motivar, controle jurisdicional dos motivos, princípio da
proporcionalidade, entre outros. Soa estranho atualmente associar discricionariedade a poder
disciplinar: primeiro, em virtude dos elementos de direcionamento da discricionariedade, em geral;
em segundo lugar, porque o poder disciplinar há muito tempo vem se exercendo sob moldes
processuais, justamente para impedir arbítrios e subjetivismos. Os paradigmas processuais mostramse incompatíveis com atuações livres e desvinculadas de preceitos legais, tanto que sob tais moldes
se exerce a função jurisdicional, para a garantia cabal dos direitos. Reflexo disso está nas garantias
previstas no art. 5.º, LV, e em toda a elaboração jurisprudencial pátria, no sentido de maiores
garantias aos indiciados em processos disciplinares, trazendo, por decorrência, restrição a margens
livres que pudessem levar ao arbítrio. Mesmo que persista um resquício de discricionariedade na
gradação das penas, a jurisprudência pátria e a estrangeira vêm aplicando, nesse aspecto, o princípio
da proporcionalidade, para que a gravidade da sanção corresponda à gravidade da conduta.
13.10.4. Legalidade das sanções
O adágio nulla poena sine lege vigora em matéria de sanções disciplinares, daí ser vedada aplicação
de pena não arrolada em texto legal, não podendo ser "inventada" modalidade punitiva. Quer dizer,
também, que a sanção há de estar associada a uma infração, isto é, deve estar associada a uma
conduta que traduz descumprimento de dever ou inobservância de proibição, de natureza funcional.
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Nas hipóteses em que a sanção admitir dosagem, como na suspensão, já está assente, no
ordenamento pátrio, a exigência de proporcionalidade entre a gravidade da falta e a severidade da
sanção, possibilitando-se ao Judiciário verificar esse equilíbrio e anular a decisão que deixou de
atendê-lo.
As sanções mais comuns elencadas nos estatutos são as seguintes:
a) advertência ou repreensão - previstas para faltas leves, são aplicadas por escrito; podem repercutir
na avaliação de desempenho para fins de promoção;
b) suspensão - significa o não exercício das atribuições funcionais por certo tempo, sem percepção de
vencimentos;
c) demissão - consiste na perda do cargo ou função em virtude de infração funcional grave; é a pena
aplicada, por exemplo, nos casos de: abandono de cargo, por faltas consecutivas por trinta ou mais
dias; inassiduidade habitual, por faltas interpoladas, em geral sessenta por ano; corrupção; aplicação
irregular de dinheiros públicos; acumulação ilegal de cargos,
funções ou empregos públicos. Alguns estatutos preveem a demissão a bem do serviço público, para
algumas infrações a que outros cominam a demissão;
d) cassação de aposentadoria ou disponibilidade - é a extinção da aposentadoria ou da
disponibilidade, acarretando o retorno (reversão) do servidor à atividade, para que possa ser
aplicada a pena de demissão. Tal ocorre quando em atividade o servidor cometeu falta grave,
verificada depois do ato de aposentadoria ou disponibilidade.
Alguns estatutos preveem a pena de multa, remetendo a uma lei os casos e a forma em que será
aplicada.
13.10.5. Prescritibilidade
A possibilidade de aplicar sanções disciplinares não é perpétua; os estatutos fixam prazos prescritivos
para a atuação disciplinar da Administração. Em geral, para infrações puníveis com demissão e
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o prazo é de cinco anos; para infrações leves, dois
anos.
Estatutos menos recentes fixam o início do curso do prazo na data em que a autoridade tiver
conhecimento do fato. Nos estatutos mais recentes ou que tenham recebido alteração recente, o
início do prazo prescricional é fixado na data do fato, sendo esta a tendência na matéria. O curso da
prescrição interrompe-se com a abertura de sindicância ou a instauração do processo disciplinar.
Segundo o art. 202, caput, do Código Civil, só uma interrupção da prescrição é admitida. Os prazos de
prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares qualificadas também como
crime.
A Constituição Federal, no art. 37, § 5.º, remete à lei a fixação de prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as
respectivas ações de ressarcimento.
13.10.6. Motivação
Os atos referentes ao arquivamento de sindicância, à imposição de pena e à absolvição devem ser
motivados, isto é, a autoridade competente deve explicitar as razões de fato e de direito que levaram
à decisão, com base nos elementos dos autos.
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13.11. Processo administrativo disciplinar
13.11.1. Noção e terminologia
Em essência, processo administrativo disciplinar é a sucessão ordenada de atos destinados a
averiguar a realidade de falta cometida por servidor, a ponderar as circunstâncias que nela
concorreram e a aplicar as sanções pertinentes.
No direito pátrio, durante muito tempo, usava-se a expressão "processo administrativo" somente
para designar o processo disciplinar, reduzindo-se o gênero a uma de suas espécies.
Nota-se confusão no uso dessa expressão: por vezes aparece com sentido amplo, para designar todas
as figuras relativas à apuração da responsabilidade administrativa do servidor, por exemplo, no Título
V do Estatuto federal; por vezes é usada com sentido restrito, para indicar uma só figura, aplicada
nos casos de faltas que possam acarretar penas graves ou demissão, o chamado processo
administrativo disciplinar propriamente dito.
Também causa confusão o uso dos termos inquérito administrativo, para intitular o processo
administrativo propriamente dito ou para designar a sindicância. Tal expressão revela-se imprópria,
sobretudo por evocar analogia indevida com o inquérito policial.
Outro motivo de imprecisão encontra-se no uso do vocábulo sindicância, com dois sentidos: para
denominar o meio de verificar fatos pouco definidos e possível autoria e para denominar o processo
administrativo disciplinar, que apura faltas leves suscetíveis de penas leves. Para clareza da matéria,
melhor seria reservar o termo sindicância somente para o primeiro objetivo, atribuindo-se o nome
"processo disciplinar sumário" para a responsabilização por faltas leves.
13.11.2. Comissões processantes
No ordenamento brasileiro, as sindicâncias e processos administrativos disciplinares stricto sensu
correm perante comissões, denominadas comissões processantes ou comissões disciplinares,
embora, no caso de sindicância, se mencionem os termos comissão de sindicância. Em geral, a
comissão é integrada por três servidores; alguns estatutos exigem que os servidores sejam efetivos
ou estáveis.
Em cada nível administrativo, pode-se adotar o sistema de comissões permanentes ou o sistema de
comissões indicadas caso a caso.
O sistema de comissões permanentes admite duas modalidades: comissões permanentes para toda a
Administração, havendo órgãos destinados somente a tais atividades; ou comissões permanentes em
cada órgão, mesclando-se, nesse caso, as atividades específicas com as atividades da comissão
permanente, válidas somente para os casos disciplinares do respectivo órgão. Tal sistema não exclui
a possibilidade de haver comissões especiais para certos casos, se assim decidir a autoridade
competente.
As comissões não têm a função de dar a decisão final da sindicância ou do processo administrativo
disciplinar; apresentam-se, ao mesmo tempo, como órgãos de instrução, de audiência e de
assessoria à autoridade competente para julgar.
Depois da instrução e, se for o caso, das alegações finais de defesa, a comissão elabora relatório.
13.11.3. Sindicância
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Nos estatutos, em geral, aparecem duas modalidades de sindicância: a sindicância preliminar a
processo administrativo e a sindicância como processo sumário.
A primeira modalidade caracteriza a peça preliminar e informativa do processo administrativo
disciplinar, devendo ser instaurada quando os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos
indicativos da autoria. Configura meio de apuração prévia, em relação ao processo administrativo
disciplinar, destinada a colher elementos informativos para instaurá-lo ou não.
Nesta acepção, a sindicância não se instaura contra um servidor: visa apurar possíveis fatos
irregulares e seu possível autor. Se o objetivo é apurar fato relativo a determinado servidor ou
determinados servidores, cabem as garantias do contraditório e ampla defesa, previstas na
Constituição Federal, art. 5.º, LV.
Em geral, observa as seguintes fases: instauração, instrução, relatório. Dessa sindicância pode
resultar o seguinte: o arquivamento do caso, por inexistência de infração, de irregularidade, ausência
de autoria; ou instauração de processo disciplinar, ante a caracterização do fato como infração e a
identificação do possível autor.
A segunda modalidade é a sindicância de caráter processual, pois se destina a apurar a
responsabilidade de servidor identificado, por falta leve, podendo resultar em aplicação de pena.
Trata-se, na verdade, de um processo administrativo disciplinar sumário. Os estatutos em geral
destinam a sindicância para fatos suscetíveis de penas de advertência, repreensão, suspensão até
trinta dias, fixando prazo curto para seu término, com possibilidade de prorrogação. Nesta
modalidade, o contraditório e a ampla defesa hão de ser assegurados, ainda que sumário o processo,
pois existe acusado. Segue as mesmas fases do processo disciplinar stricto sensu.
Deve-se notar que, desde a Constituição Federal de 1988, não mais pode vigorar a aplicação de
sanção disciplinar pelo critério da verdade sabida; por esse critério, podiam ser aplicadas, de
imediato, penas leves, por exemplo, repreensão e suspensão até cinco dias, por autoridade que
tivesse conhecimento direto da falta cometida. Tendo em vista que a Constituição Federal, art. 5.º,
LV, assegura, aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, torna-se inconstitucional a
imposição imediata de punição, sem observância dessas garantias.
13.11.4. Processo disciplinar stricto sensu: fases, recurso e revisão
O processo disciplinar "stricto sensu" é o meio de apurar a responsabilidade, por infrações funcionais,
de servidor identificado. Em geral, os estatutos destinam esse instrumento para condutas
ensejadoras de penas graves, por exemplo, suspensão superior a trinta dias e demissão.
Tradicionalmente os estatutos preveem as seguintes fases do processo disciplinar: instauração,
instrução, defesa, relatório, julgamento. O Estatuto federal indica três fases, no art. 151: instauração;
inquérito administrativo, abrangendo instrução, defesa e relatório; e julgamento.
a) Instauração - É o ato da autoridade competente que dá início ao processo disciplinar. Foge da
competência da comissão processante a instauração do processo. Por vezes, a instauração se efetua
simultaneamente à constituição da comissão processante. Formaliza-se, em geral, por despacho ou
portaria.
O ato que instaura o processo deve enunciar os fatos ou condutas atribuídos ao servidor indiciado
(imputação) e os respectivos dispositivos legais onde se enquadram. Tal exigência insere-se no
âmbito das garantias decorrentes da ampla defesa. Nesse sentido, os acórdãos seguintes: STF, RE
120.570, 1991: "Inexistência de imputação não é erro leve de forma; constitui omissão grave,
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insanável violência à ampla defesa. (...) É instrumento que, especificando as imputações, delimita e
demarca o objeto do processo disciplinar e, por conseguinte, a defesa do acusado" (RDA 189, 1992);
STJ, RMS 1.074, 1991: "A portaria inaugural e o mandado de citação devem explicitar os ilícitos
atribuídos ao acusado. Ninguém pode defender-se eficazmente sem pleno conhecimento das
acusações que lhe são imputadas" (RDA 188, 1992).
Instaurado o processo, a comissão deverá providenciar a citação do indiciado, em cujo instrumento
se explicita a infração que lhe é atribuída e os respectivos dispositivos legais.
b) Instrução - Destina-se a colher provas e outros elementos, de fato e de direito, que possibilitem a
decisão justa e aderente à realidade; aí se incluem as provas, a formulação de laudos ou pareceres,
enfim, todos os dados que levam ao conhecimento acurado das circunstâncias do caso e da conduta
do acusado.
No processo disciplinar exigia-se defesa técnica, sobretudo em casos de imputação de infrações
graves; se o servidor não tivesse advogado, a Administração era obrigada a indicá-lo. Mas, nos
termos da Súmula Vinculante 05, do STF, "A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar não ofende a Constituição." Assim, a defesa por advogado se tornou
facultativa.
Integram a garantia do contraditório, em especial: o advogado e o indiciado têm o direito de
acompanhar o processo; têm direito a vista e cópia dos autos; o advogado deve ser cientificado de
todos os atos da instrução, com certa antecedência (em geral, mínimo de 48 horas). Integram a
ampla defesa, nessa fase, em especial: arrolar e reinquirir testemunhas; solicitar e produzir provas e
contraprovas; formular quesitos na prova pericial.
O reconhecimento do direito à prova não implica seu exercício abusivo, mediante pedido de provas
protelatórias, impertinentes, irrelevantes, abusivas (por exemplo, ouvida de cem testemunhas), a ser
denegado pela comissão.
Aplica-se ao processo disciplinar a regra que veda as provas obtidas por meios ilícitos (CF, art. 5.º,
LVI).
c) Defesa - O princípio da ampla defesa permeia todo o processo disciplinar, mas confere-se esse
nome a uma das fases, na qual o indiciado apresenta alegações escritas, depois da fase de instrução.
Deve-se conceder prazo razoável para formulação das alegações escritas (em geral os estatutos fixam
10 ou 15 dias), assegurando-se vista dos autos e extração de cópias.
d) Relatório - Esta fase corresponde à elaboração de peça escrita denominada relatório, com a
descrição dos fatos apurados, das provas realizadas, a síntese dos depoimentos, a síntese dos
argumentos de defesa e a conclusão da comissão no tocante à condenação ou absolvição do
indiciado, com os respectivos fundamentos de fato e de direito. Concluindo pela punição, deverá
indicar a pena disciplinar. Depois, o relatório é remetido à autoridade competente para julgar.
e) Julgamento - É a decisão da autoridade competente, no sentido da absolvição ou condenação do
indiciado. Os estatutos indicam as autoridades competentes para julgar e impor sanção. Em caso de
condenação, deve ser infligida a pena. Tratando se de pena de demissão, por vezes o ato de
imposição é atribuído a autoridade diversa daquela que julga, porque essa pena, de regra, é da
competência da autoridade máxima do órgão ou ente. Os atos que absolvem ou condenam devem
ser motivados.
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Neste ponto vem a questão do modo pelo qual a autoridade deve considerar a conclusão do relatório
da comissão.
Tradicionalmente, a conclusão do relatório da comissão reveste-se de caráter de proposta, ou seja,
de caráter opinativo, exigida a motivação quando a autoridade competente para julgar decidir em
sentido diferente do proposto pela comissão.
Assim, por exemplo, os Estatutos dos Servidores do Estado e do Município de São Paulo utilizam o
vocábulo "propor" para a conclusão do relatório e não fixam vínculo algum para a autoridade. Essa
diretriz foi alterada no Estatuto federal, que, no art. 168, atribui efeito vinculante ao relatório, nos
termos seguintes: "Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às
provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a
autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar
o servidor de responsabilidade". Portanto, na esfera federal a conclusão do relatório é vinculante
para a autoridade julgadora, salvo quando contrariar as provas dos autos.
Se a autoridade detectar a existência de vício insanável, anulará o processo no todo ou em parte.
Quando a infração estiver capitulada como crime, o Ministério Público será cientificado para fins de
instauração de ação penal.
Do ato impositivo de sanção disciplinar cabe recurso administrativo, na modalidade de pedido de
reconsideração e de recurso hierárquico; se a autoridade julgadora se encontra no grau mais elevado
da hierarquia do órgão, somente o primeiro é viável. Os prazos para interposição desses recursos
vêm fixados nos estatutos.
Os estatutos contemplam, ainda, a revisão do processo, devendo ser aduzidos fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade
aplicada. Nesse caso, o ônus da prova cabe ao requerente.
Em caso de falecimento ou ausência do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a
revisão do processo disciplinar. Se a revisão for julgada procedente, a penalidade é declarada sem
efeito, restabelecendo-se todos os direitos do servidor.
13.12. Repercussão da sentença penal no processo administrativo disciplinar
Esta matéria também vem tratada sob as rubricas comunicabilidade de instâncias, instância penal e
instância administrativa. Refere-se aos efeitos da sentença penal no âmbito do processo disciplinar,
quando, paralelamente, pela mesma conduta, o servidor é réu em ação penal e indiciado em
processo administrativo. Nesse caso, a conduta qualificada de crime e de infração disciplinar, ao
mesmo tempo, vincula-se ao exercício de cargo, função ou emprego público, apresentando,
portanto, caráter funcional. É o caso, por exemplo, das condutas arroladas no capítulo do Código
Penal denominado "Dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral"
(arts. 312 a 326).
Um dos preceitos nucleares na matéria encontra-se no art. 935 do Código Civil, segundo o qual não
se pode questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas
questões se acharem decididas no juízo criminal.
© desta edição [2016]
Assim, a condenação do servidor, por estar decidida a existência do fato e reconhecido o seu autor,
repercute no âmbito disciplinar, para levar à punição do servidor, também nesse campo.
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Na hipótese de absolvição, se esta resultar de prova da inexistência do fato ou de prova da ausência
de autoria, o servidor também será absolvido no processo disciplinar, por força do citado art. 935.
Se a sentença absolutória na ação penal reconhecer ter sido o ato praticado em estado de
necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de
direito, acarreta a absolvição na esfera administrativa, com fundamento no art. 65 do Código de
Processo Penal, pois esse tipo de absolvição faz coisa julgada no cível.
Caso a absolvição na ação penal se fundamente na ausência de prova do fato, ausência de prova da
autoria, ausência de prova suficiente para a condenação, não constituir o fato infração penal, não
trará consequências no âmbito administrativo.
Isso porque a falta ou insuficiência de provas para fins penais não implica necessariamente falta ou
insuficiência de provas para caracterizar a conduta como infração administrativa, e o fato que não
constitui infração penal pode constituir infração administrativa disciplinar. Nessas hipóteses, ao
servidor poderá ser imposta pena disciplinar, se ficar caracterizada sua autoria na prática de infração
administrativa, no devido processo disciplinar. Trata-se da chamada falta residual ou resíduo, a que
se referem a doutrina e a jurisprudência; a respeito, a Súmula 18 do STF assim se expressa: "Pela
falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição
administrativa do servidor público".
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