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Lei Complementar no 840/2011
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito
Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais.

Regime jurídico – Servidores públicos civis –
Autarquias – Fundações públicas  

 

Estrutura da lei
Disposições preliminares;
Dos cargos públicos e das funções de confiança;
Das carreiras e do regime e da jornada de trabalho;
Dos direitos;
Das férias;
Das licenças;
Dos afastamentos;
Do tempo de serviço e de contribuição;
Do direito de petição;
Dos deveres.

 



3 

 

Regime jurídico
Conjunto de princípios e regras referentes a direitos, deveres e demais
normas que regem a vida funcional do servidor público.

Previsão constitucional
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e
planos de carreira para os servidores da administração pública direta,
das autarquias e das fundações públicas.

 

Estado, Governo e Administração
Estado é a sociedade política e juridicamente organizada em
determinado território.

Governo é o núcleo estratégico ocupado temporariamente por pessoas
que definem os objetivos, diretrizes e metas do Estado.

Administração Pública é o aparelhamento estatal que concretiza a
vontade política do governo.

Gustavo Scatolino
João Trindade
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Servidores públicos
Os servidores públicos, em sentido amplo, podem ser classificados em
dois grandes grupos: servidores civis e servidores militares.

» Servidores civis podem ser divididos em servidores civis empregados
públicos (regidos pela CLT) e servidores civis estatutários (regidos
pela LC no 840/2011).

» Servidores militares são os membros das Polícias Militares e dos
Corpos de Bombeiros Militares (art. 42, CF).

 

Distinção entre cargo, emprego e função
A Constituição Federal, art. 37, inciso I, declara que cargos, empregos
e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei.

Cargo público: conjunto de atribuições, expressando unidades de
competência cometida a um agente, criado por lei, com denominação
própria e número certo, retribuído por pessoa jurídica de direito
público (administração direta, autarquia e fundação pública),
submetendo-se o seu titular ao regime estatutário ou institucional.
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Emprego público: regime da legislação trabalhista.

Função pública: encargos de natureza pública exercidos por
particulares, sem que percam essa qualidade. São exemplos de funções
públicas as atividades de jurado, de membros de mesa receptora ou
apuradora de votos em eleições, as serventias da Justiça não
oficializadas (servidores notariais e de registro exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público), entre outras.

Fonte: http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/orientacao-veja-definicao-de-servidor-
publico.

 

Conceitos básicos
Art. 2o – Servidor Público: é a pessoa legalmente investida em cargo
público.
Art. 3o – Cargo público: é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas
a um servidor público.
Art. 4o – Cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação
em concurso público.
Art. 5o – Cargos em comissão, destinados exclusivamente às
atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação
e exoneração pela autoridade competente.
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Art. 6o – Funções de confiança, privativas de servidor efetivo,
destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.

» Cargo de direção: aquele cujo desempenho envolva atribuições da
administração superior.

› Exemplos: administradores regionais, comandante-geral de polícia.

» Cargo de chefia: aquele cujo desempenho envolva relação direta e
imediata de subordinação.

› Exemplos: chefia de unidades administrativas, setoriais,
departamentais.

 

» Cargo de assessoramento: aquele cujas atribuições sejam para
auxiliar:

a) os detentores de mandato eletivo;

b) os ocupantes de cargos vitalícios;

c) os ocupantes de cargos de direção ou de chefia.

› Exemplo: assessor.
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Agente público
Definição pela Lei no 8.429/1992 (improbidade administrativa)

É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função pública.

Agente público é gênero do qual agente político e agente administrativo
são espécies.

 

Decreto-Lei nº 2.848, de dezembro de 1940
Art. 327. Considera-se funcionário público, [...], quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função
pública.
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Agentes políticos
Segundo Hely Lopes Meirelles:

São os componentes do Governo nos seus primeiros escalões,
investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação,
eleição designação ou delegação para o exercício de atribuições
constitucionais.

» Exemplos: Chefe do Poder Executivo (Presidente da República,
Governador e Prefeito) e seus auxiliares imediatos (Ministros de
Estado e Secretários Estaduais e Municipais).

 

Agentes administrativos
Segundo Hely Lopes Meirelles:

São aqueles que possuem relação funcional com a Administração
Pública. Exercem atividade profissional e remunerada e sujeitam-se à
hierarquia administrativa e a regime jurídico próprio.

» Exemplos: são os servidores públicos, os empregados públicos, os
contratados temporariamente, os ocupantes de cargo em comissão etc.
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Art. 15. O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado
para ter exercício, interinamente, em outro cargo em comissão, hipótese
em que deve:

I. acumular as atribuições de ambos os cargos;

II. optar pela remuneração de um deles durante o período da
interinidade.

 

Art. 16. É vedada a nomeação para cargo em comissão ou a designação
para função de confiança, do cônjuge, de companheiro ou de parente, por
consanguinidade até o terceiro grau ou por afinidade:

I. do Governador e do Vice-Governador, na administração pública
direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo;

II. de Deputado Distrital, na Câmara Legislativa;

III. de Conselheiro, Auditor ou Procurador do Ministério Público, no
Tribunal de Contas.

Decreto no 33.564, de 9/3/2012 – Institui ficha de solicitação de nomeação.
Decreto no 33.709, de 14/6/2012 – Comitê “Ficha Limpa”.
Portaria no 165, de 14/8/2012.
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Art. 19. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público.
§ 1o O servidor não pode entrar em exercício:
I. se ocupar cargo inacumulável, sem comprovar a exoneração ou a

vacância de que trata o art. 54;
II. se ocupar cargo acumulável, sem comprovar a compatibilidade de

horários;
III. se receber proventos de aposentadoria inacumuláveis com a

remuneração ou subsídio do cargo efetivo, sem comprovar a opção por
uma das formas de pagamento.

§ 2o É de cinco dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício,
contado da posse.

 

Decreto no 34.135, de 31 de janeiro de 2013
Dispõe sobre indenização a servidora gestante
exonerada de cargo em comissão.

Art. 1o A servidora gestante que ocupe cargo em comissão sem vínculo
com o serviço público não pode, sem justa causa, ser exonerada de ofício,
desde a concepção da gravidez, até cinco meses após o parto.

Art. 2o O desconhecimento do estado de gravidez pela Administração
não afasta o direito da servidora em permanecer no cargo.
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Jurisprudência do TJDFT
1. “Em observância ao Princípio da Igualdade, apesar de a servidora
pública poder ser exonerada de cargo em comissão mesmo estando
grávida, deverá receber indenização correspondente à remuneração a
que faria jus durante o período restante da gravidez e da licença-
maternidade, com base no art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT e art. 7o,
inciso XVIII, da CF/88.” (APC 2011.01.1.007084-4).

(Acórdão no 644.014, 20110110351594APC, publicado no DJE de
8/1/2013, p. 142).

 

Art. 58. O servidor ocupante de cargo em comissão ou no exercício de
função de confiança tem regime de trabalho de quarenta horas semanais,
com integral dedicação ao serviço.

Art. 59. No serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta
e dois minutos e trinta segundos.

Parágrafo único. Considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte
e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte.
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Art. 60. Para atender a situações excepcionais e temporárias do serviço,
a jornada de trabalho pode ser ampliada, a título de serviço
extraordinário, em até duas horas.

Parágrafo único. Nos casos de risco de comprometimento da ordem e da
saúde públicas, o Governador pode autorizar, excepcionalmente, a
extrapolação dos limites previstos neste artigo, para os servidores que
atuem diretamente nas áreas envolvidas.

 

Art. 62. Sem prejuízo da remuneração ou subsídio, o servidor pode
ausentar-se do serviço, mediante comunicação prévia à chefia imediata:

I. por um dia para:

a) doar sangue;

b) realizar, uma vez por ano, exames médicos preventivos ou
periódicos voltados ao controle de câncer de próstata, de mama ou
do colo de útero;
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II. por até dois dias, para se alistar como eleitor ou requerer
transferência do domicílio eleitoral;

III. por oito dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência, em razão de:

a) casamento;

b) falecimento do cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai,
mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor sob
guarda ou tutela.

 

Do abono de ponto

Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz
jus ao abono de ponto de cinco dias.

§ 1º Para aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o
servidor tenha estado em efetivo exercício de 1º de janeiro a 31 de
dezembro do ano aquisitivo.

§ 2º O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro
do ano seguinte ao do ano aquisitivo.

§ 3º O gozo do abono de ponto pode ser em dias intercalados.
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§ 4º O número de servidores em gozo de abono de ponto não pode ser
superior a um quinto da lotação da respectiva unidade administrativa do
órgão, autarquia ou fundação.

§ 5º Ocorrendo a investidura após 1º de janeiro do período aquisitivo, o
servidor faz jus a um dia de abono de ponto por bimestre de efetivo
exercício, até o limite de cinco dias.

 

Da licença médica e da licença odontológica
Art. 273. Pode ser concedida licença médica ou odontológica para o
servidor tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do
subsídio.
Art. 274. A licença de que trata o art. 273 depende de inspeção feita por
médico ou cirurgião-dentista do setor de assistência à saúde.
§ 3º No caso de atestado de comparecimento a serviços médicos,
odontológicos ou laboratoriais, a ausência ao serviço restringe-se ao
turno em que o servidor foi atendido.
§ 5º O atestado médico de até três dias durante o bimestre do ano civil
pode ser recebido pela chefia imediata, sem a homologação do serviço de
saúde.
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Das vantagens remuneratórias

Vencimento ou subsídio

13º salário (pago até o dia 20 de dezembro)

Adicional de férias

Auxílio-alimentação

Auxílio-transporte

Diárias e passagem

 

Dos deveres
Art. 180. São deveres do servidor:
I. exercer com zelo e dedicação suas atribuições;
II. manter-se atualizado nos conhecimentos exigidos para o exercício de

suas atribuições;
III. agir com perícia, prudência e diligência no exercício de suas

atribuições;
IV. atualizar, quando solicitado, seus dados cadastrais;
V. observar as normas legais e regulamentares no exercício de suas

atribuições;
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VI. cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais;

VII. levar ao conhecimento da autoridade superior as falhas,
vulnerabilidades e as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo público ou função de confiança;

VIII. representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;
IX. zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio

público;
X. guardar sigilo sobre assunto da repartição;
XI. ser leal às instituições a que servir;
XII. ser assíduo e pontual ao serviço;

 

XIII. manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

XIV. declarar-se suspeito ou impedido nas hipóteses previstas em lei ou
regulamento;

XV. tratar as pessoas com civilidade;

XVI. atender com presteza:

a) o público em geral, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) os requerimentos de expedição de certidões para defesa de
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;

c) as requisições para a defesa da administração pública.
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Do regime disciplinar – das responsabilidades
Art. 181. O servidor responde penal, civil e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
§ 1º As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo
independentes entre si.
§ 2º A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de
absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria, com
decisão transitada em julgado.
§ 3º A responsabilidade administrativa perante a administração pública
não exclui a competência do Tribunal de Contas prevista na Lei Orgânica
do Distrito Federal.

 

Art. 182. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções
imputados ao servidor, nessa qualidade.
Art. 183. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo,
doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro.
§ 1º A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente
pode ser liquidada na forma prevista no art. 119 e seguintes na falta de
outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial.
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§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiros, responde o servidor
perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, e contra
eles tem de ser executada, na forma da lei civil.
Art. 184. A responsabilidade perante o Tribunal de Contas decorre de
atos sujeitos ao controle externo, nos termos da Lei Orgânica do Distrito
Federal.

 

Situações que podem implicar responsabilidade 
administrativa e penal:
Lei nº 8.429/1992
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo [...].

XI. incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
[...].
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Código Penal
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.

 

Art. 281. Em razão de nacionalidade, naturalidade, condição social,
física, imunológica, sensorial ou mental, nascimento, idade, escolaridade,
estado civil, etnia, raça, cor, sexo, orientação sexual, convicção religiosa,
política ou filosófica, de ter cumprido pena ou de qualquer
particularidade ou condição, o servidor não pode:

I. ser privado de qualquer de seus direitos;

II. ser prejudicado em seus direitos ou em sua vida funcional;

III. sofrer discriminação em sua vida funcional ou pessoal;

IV. eximir-se do cumprimento de seus deveres.
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Art. 283. Para efeitos desta Lei Complementar, consideram-se da família
do servidor o cônjuge ou o companheiro, os filhos e, na forma da
legislação federal sobre imposto de renda da pessoa física, os que forem
seus dependentes econômicos.
§ 1o O servidor pode requerer o registro em seus assentamentos
funcionais de qualquer pessoa de sua família.
§ 2o A dependência econômica deve ser comprovada, por ocasião do
pedido, e a sua comprovação deve ser renovada anualmente, na forma do
regulamento.
§ 3o Equiparam-se à condição de companheira ou companheiro os
parceiros homoafetivos que mantenham relacionamento civil
permanente, desde que devidamente comprovado.

 

Princípios que regem a Administração Pública:
Constituição Federal/1988
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência [...].

Lei nº 9.784/1999
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
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http://egov.df.gov.br

 

 


