


Dispositivos para ficar atento no 

Estatuto dos Servidores



Art. 17. O concurso será de provas, ou de provas e títulos,

realizado em duas etapas, conforme se dispuser em lei e

regulamento.



Art. 19. Posse é o ato expresso de aceitação das atribuições, deveres e

responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de

desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e

regulamentares, formalizado com a assinatura do termo pela autoridade

competente e pelo empossado.

§ 1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato

de provimento, prorrogável por mais trinta, a requerimento do interessado,

e a juízo da administração.



§ 4º no ato da posse o funcionário apresentará, obrigatoriamente,

declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração

sobre exercício de outro cargo, emprego ou função.

Lei de Improbidade (nova redação)

Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à

apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer

natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita

Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.



Art. 27. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de trinta dias,

contados:

I - da data da posse; e

II - da data da publicação oficial do ato, no caso de remoção, reintegração,

aproveitamento, reversão, redistribuição, acesso e transferência.

§ 1º Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados por trinta

dias, a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente.



§ 3º Não poderá passar à condição de estável o servidor que a

comissão reprovar no estágio probatório e todo aquele que receber

conceito insatisfatório em dois semestres seguidos ou três

alternados, que será desligado imediatamente após essa

constatação.



Art. 106. O servidor público nomeado para cargo em comissão que optar

pela remuneração do cargo efetivo, perceberá a gratificação de

representação pelo exercício do cargo, referida na alínea a do inciso II do

art. 105, conforme percentuais fixados em lei.



§ 1º Não será paga ao servidor, durante o período em que estiver

ocupando cargo em comissão, qualquer vantagem que não seja inerente ao

exercício desse cargo, exceto o adicional por tempo de serviço e a inerente

ao cargo efetivo, se estiver definido em lei ou regulamento que o cargo em

comissão ocupado seja privativo da carreira do servidor nomeado.



§ 2º Nenhum servidor no exercício de cargo em comissão poderá perceber

remuneração superior à fixada para o Governador do Estado, excluídas na

apuração desse valor, para os ativos, a parcela referente ao adicional por

tempo de serviço e, para os aposentados, as parcelas do provento relativas

ao vencimento ou ao salário, o adicional de função inerente ao cargo efetivo

e o adicional por tempo de serviço.



Art. 138. O servidor não poderá permanecer em licença para tratamento

de saúde por prazo superior a vinte e quatro meses, exceto nos casos

considerados recuperáveis pela perícia médica.

§ 1º Findo o prazo de vinte e quatro meses e não estando o servidor em

programa de recuperação, este será aposentado por invalidez, na forma

definida pela previdência social do Estado.



Art. 140. No curso da licença para tratamento de saúde, o funcionário

abster-se-á de atividade remunerada, sob pena de interrupção da licença,

com perda total do vencimento, desde o início dessas atividades e até que

reassuma o cargo.



Art. 184. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá:

I - em cinco anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de

disponibilidade ou de aposentadoria ou, ainda, que afetem interesse

patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;

II - em cento e vinte dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for

estabelecido em lei.



Jurisprudências relevantes para 

Servidores Públicos



Súmula 266-STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício

do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o

concurso público.



O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de

que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no

edital de determinado concurso público, há de ser comprovado

no momento da inscrição do certame (STF. 1ª Turma. ARE 840592

AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/06/2015).



(...) Não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico

pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual

modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o

montante global da remuneração e, em consequência, não provoque

decesso de caráter pecuniário (...)

STF. 2ª Turma. ARE 772833 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em

11/02/2014.



Assim, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos

servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional da

remuneração; caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação

da norma constitucional da irredutibilidade vencimental.

STF. Plenário. ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em

30/10/2014 (repercussão geral) (Info 762).



2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento

consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de

horários, verificada no caso concreto, a existência de norma

infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho

não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos.

(RE 1176440 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,

Primeira Turma, julgado em 09/04/2019



Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos,

empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal

pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados,

afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório

dos ganhos do agente público.

STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT, Rel. Min. Marco Aurélio,

julgados em 26 e 27/4/2017 (repercussão geral) (Info 862)



Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de

provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia

aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em

cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



6. Esse tem sido o entendimento desta Corte que, diante de circunstâncias

diversas relativas à violação ao art. 37, II, assentou: (i) a vedação de

provimento derivado (Súmula Vinculante 43); (ii) a manutenção de

servidores/empregados públicos admitidos sem prévio concurso (...); (iii) a

impossibilidade de o passar do tempo sanar situações irregulares,

rechaçando a tese do fato consumado (...); (iv) a impossibilidade de

transmudação do regime de cargo temporário para cargo efetivo.

STF. ARE 800.998 AgR, voto do rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 19-4-

2016, DJE 89 de 4-5-2016



(...) não se aplica a teoria do fato consumado para candidatos que

assumiram o cargo público por força de decisão judicial provisória

posteriormente revista.

STF. Plenário. RE 608482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em

7/8/2014 (repercussão geral) (Info 753).



A situação é diferente, contudo, se a pessoa, após permanecer vários anos

no cargo, conseguiu a concessão de aposentadoria. Neste caso, em razão do

elevado grau de estabilidade da situação jurídica, o princípio da proteção da

confiança legítima incide com maior intensidade. Trata-se de uma

excepcionalidade que autoriza a distinção (distinguish) quanto ao leading

case do RE 608482/RN (Tema 476).

STF. 1ª Turma. RE 740029 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em

14/8/2018



É inconstitucional a fixação de critério de desempate em

concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao

serviço público de um determinado ente federativo. Essa previsão

viola o art. 19, III, da CF/88, que veda a criação de distinções entre

brasileiros ou preferências entre si.

(STF. Plenário. ADI 5358/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em

27/11/2020)



Viola o art. 37, § 12, da Constituição Federal a norma estadual que, embora

veiculada por meio de Emenda à Constituição, elege como parâmetro

remuneratório máximo dos servidores públicos estaduais o valor integral do

subsídio dos Ministros do STF.

(STF. Plenário. ADI 6746/RO, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/5/2021 - Info

1019)



FUNDAÇÕES PÚBLICAS



Decreto-Lei 200/67
IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de

autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que

não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com

autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos

órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União

e de outras fontes.



“fundação instituída pelo poder público é o patrimônio,

total ou parcialmente público, dotado de personalidade

jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por

lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem

social, com capacidade de autoadministração e mediante

controle da Administração Pública, nos termos da lei”

Maria Sylvia Zanella Di Pietro



1) Integram a Administração Pública Indireta;

2) Possuem o benefício da imunidade tributária recíproca

(art. 150, §2º, CF/88);

3) Seus bens possuem as prerrogativas inerentes aos

bens públicos (no caso de fundações públicas de direito

privado, apenas quando os bens estiverem atrelados à

prestação de serviços públicos);



4) Seus contratos exigem, em regra, prévio procedimento

licitatório;

5) Responsabilidade civil objetiva do art. 37, §6º, da CF/88

(no caso das fundações públicas de direito privado, apenas

quando prestarem serviços públicos);
6) Supervisão ministerial ou tutela administrativa, e

fiscalização do Tribunal de Contas.



Fundação de Direito Público 

1. São autarquias fundacionais;

2. Regime jurídico integralmente

público (prerrogativas e sujeições);

3. Regras processuais

diferenciadas;

4. Contratos administrativos com

cláusulas exorbitantes;

Fundação de Direito Privado

1. São fundações governamentais;

2. Restrições decorrentes dos

princípios de direito público

(integram a Administração indireta);

3. Regras processuais comuns;

4. Contratos administrativos sem

cláusulas exorbitantes;



Fundação de Direito Público 

5. Atos administrativos com atributos

legais;

6. Regime estatutário de servidores;

7. Criação por lei específica; e
8. A lei criadora já dispõe sobre a

área de sua abrangência.

Fundação de Direito Privado

5. Atos administrativos desprovidos

de atributos;

6. Regime celetista de empregados;

7. Criação por autorização legal

específica; e
8. Lei complementar disporá sobre

sua área de atuação.



A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao

regime público ou privado depende do estatuto de sua criação ou

autorização e das atividades por ela prestadas.

Assim, as atividades de conteúdo econômico e as passíveis de

delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda

que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se

submeter ao regime jurídico de Direito Privado.

(STF. Plenário. RE 716378/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º e

7/8/2019)



Dispositivos para ficar atento na Lei 

Orgânica da Procuradoria (LC 95/01)



Art. 2º A Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à

Administração Pública Estadual, cabendo aos Procuradores do

Estado, em caráter exclusivo, a representação do Estado e a

defesa dos seus direitos e interesses nas áreas judicial,

extrajudicial e administrativa e, em especial:

I - promover a cobrança da dívida ativa estadual e das decisões do

Tribunal de Contas em favor da Fazenda Pública Estadual;



II - propor ações discriminatórias e ação civil pública;

III - propor ao Governador o oferecimento de ação de

inconstitucionalidade de quaisquer normas, na forma na

Constituição Federal, elaborando o correspondente instrumento;



IV - exercer as funções de consultoria e de assessoramento jurídico, de

coordenação e supervisão técnico-jurídica do Poder Executivo e da

administração indireta, bem como emitir pareceres normativos ou não,

para fixar a interpretação administrativa na execução de leis ou de atos do

Poder Executivo e fazer a exegese da Constituição Estadual e Federal;

V - representar, concorrentemente, judicial e extrajudicialmente, entidades

autárquicas, fundacionais ou empresas públicas, nos termos definidos em

ato do Governador do Estado.



Art. 4º A Procuradoria-Geral do Estado será dirigida pelo Procurador-Geral

do Estado, nomeado e empossado pelo Governador do Estado dentre

integrantes da carreira de Procurador do Estado em atividade, com, no

mínimo, trinta anos de idade e dez anos de efetivo exercício do cargo.



§ 3º Os ocupantes das funções de Procuradores-Gerais Adjuntos serão

nomeados por ato do Governador do Estado, escolhidos dentre os

Procuradores do Estado em atividade, com um mínimo de dez anos de

prática profissional, dos quais pelo menos cinco anos na carreira.



Art. 10. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado é composto

pelo Procurador-Geral do Estado, que o presidirá, pelo Corregedor-Geral,

por cinco Procuradores do Estado representantes de cada uma das

categorias da carreira, e pelo Presidente da Associação dos Procuradores

do Estado de Mato Grosso do Sul (APREMS).



§ 3º Todos os membros do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do

Estado, à exceção do Presidente da Associação dos Procuradores do Estado

de Mato Grosso do Sul, terão direito a voto, cabendo ao Procurador-Geral

do Estado, quando for o caso, o de desempate.

§ 4º O Corregedor-Geral não terá direito a voto nos processos que

envolvam matéria disciplinar, sendo, para este fim, substituído pelo

suplente da categoria especial.



Art. 35. O Procurador do Estado deverá tomar posse no prazo de trinta

dias, contado da publicação do decreto de nomeação no Diário Oficial,

prorrogável por igual período, a critério do Procurador-Geral.

Art. 40. Os integrantes da carreira de Procurador do Estado deverão entrar

em exercício dentro de trinta dias, contado da data da posse, sob pena de

exoneração.



Prescrição na responsabilidade 

civil do Estado:



DECRETO-LEI 20.910/32

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do

qual se originarem.



I Jornada de Direito Administrativo

Enunciado 40: Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda

Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no

Decreto nº 20.910/1932 (art. 1º), em detrimento do prazo trienal

estabelecido no Código Civil de 2002 (art. 206, § 3º, V), por se

tratar de norma especial que prevalece sobre a geral.



Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de

Justiça, o termo inicial do prazo prescricional das ações

indenizatórias, em observância ao princípio da actio nata, é a

data em que a lesão e os seus efeitos são constatados.

(STJ. AgRg no REsp 1248981/RN)



3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido

de que o termo a quo da prescrição da ação indenizatória, nos

casos em que não chegou a ser ajuizada ação penal, é a data do

arquivamento do inquérito policial. Prescrição afastada na

hipótese em comento.

(REsp 1443038/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA

TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 19/02/2015)



As ações indenizatórias por danos morais decorrentes de atos de

tortura ocorridos durante o Regime Militar de exceção são

imprescritíveis. Inaplicabilidade do prazo prescricional do art. 1º

do Decreto 20.910/1932. Precedentes do STJ.

(REsp 1374376/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA

TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 23/05/2013)



E as ações de ressarcimento, 

são prescritíveis?



CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA

CONSTITUIÇÃO.

1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública

decorrente de ilícito civil.

(RE 669069, Min. TEORI ZAVASCKI, REPERCUSSÃO GERAL, 28-04-

2016)



São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na

prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade

Administrativa.

STF. RE 852475, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Relator(a) p/

Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018.



Vale esclarecer que, nas hipóteses de ilícitos civis, o STF ainda não se

pronunciou sobre o prazo prescricional aplicável (três ou cinco anos).

O STJ entende que o prazo prescricional é de cinco anos, isso por

analogia ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto

20.910/32 (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 768.400/DF, Rel. Min.

Humberto Martins, julgado em 03/11/2015).




	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	FUNDAÇÕES PÚBLICAS
	Número do slide 28
	Número do slide 29
	Número do slide 30
	Número do slide 31
	Número do slide 32
	Número do slide 33
	Número do slide 34
	Número do slide 35
	Número do slide 36
	Número do slide 37
	Número do slide 38
	Número do slide 39
	Número do slide 40
	Número do slide 41
	Número do slide 42
	Número do slide 43
	Número do slide 44
	Número do slide 45
	Número do slide 46
	Número do slide 47
	Número do slide 48
	Número do slide 49
	Número do slide 50
	Número do slide 51
	Número do slide 52
	Número do slide 53
	Número do slide 54

