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A reposição de servidores quando excedido 95% do li mite de despesa 

com pessoal 

 

 Os Poderes Executivos de vários municípios gaúchos estão na mesma 

situação, ou seja, atingiram ou ultrapassaram 95% do limite de despesa com 

pessoal. O limite das despesas com pessoal é de 54% sobre a receita corrente 

líquida, conforme estabelece o art. 20, III, “b”, da Lei Complementar nº 101/00. 

Ocorre que a partir de 95% deste limite, ou 51,3% de despesa com pessoal 

sobre a receita corrente líquida, o Poder Executivo já tem limitações 

decorrentes do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 Em que pese as limitações, é fato que os serviços públicos não devem 

parar. A Lei já prevê algumas situações onde é possível a reposição de 

servidores, senão vejamos: 

 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos 

arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 

 

 Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 

(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão 

referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 

judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão 

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 

 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 

despesa; 
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IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de 

pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 

aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, 

saúde e segurança; 

 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II 

do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 

diretrizes orçamentárias. 

 

  

 

 A norma admite que sejam providos cargos públicos, a admissão ou 

contratação de pessoal desde que decorrentes de aposentadoria ou 

falecimento, mas apenas nas áreas de educação, saúde e segurança (inciso 

IV). 

 Porém o e. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul foi mais 

além, no Parecer nº 13/2004, sob o fundamento que a reposição de servidores 

em outras situações não estão igualmente proibidas: 

 

Por isso, subscreve-se o entendimento de que, diante da 
inexistência de aumento da despesa com pessoal, o 
dispositivo legal em comento não impede que a 
Administração admita servidores nas áreas de educação, 
saúde e segurança para repor vagas decorrentes de 
exoneração, demissão ou dispensa resultante do término 
de contratos temporários por excepcional interesse 
público, tendo em vista o imperativo constitucional de 
ação pública para atender aos direitos fundamentais 
sociais. 

  

 Assim, a e. Corte de Contas, entende que além da aposentadoria e 

falecimento, fatos já descritos na norma, teríamos a possibilidade de repor os 

quadros das áreas de educação, saúde e segurança também nas hipóteses de 

exoneração, demissão ou dispensa resultante do término de contratos 

temporários por excepcional interesse público. 
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 Não bastassem essas ressalvas, também se admitiu a reposição de 

servidores em outras áreas: 

 

Fincado esse primeiro marco, não se tem dificuldade em reconhecer, 

igualmente, a possibilidade de reposição de servidores em áreas  

outras que as de educação, saúde e segurança. Como bem 

salienta o trabalho da Consultoria Técnica, a Constituição da 

República, embora privilegiando as áreas de atuação citadas, 

também impõe a atuação dos poderes públicos em favor dos demais 

direitos fundamentais sociais, na forma prescrita no seu Título VIII. 

Sempre que comprovadamente necessária para evitar prejuízo 

relevante à prestação de serviços públicos, tem-se que a reposição 

de servidores, mais do que possível, é devida, não encontrando 

obstáculo na vedação legal. 

 

 

 Como visto, em síntese, além das autorizações expressamente 

constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, o e. Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul, também admitiu outras situações não 

contempladas no texto normativo, afirmando que a mera reposição de 

servidores não aumenta a despesa com pessoal, com uma ressalva “a 

reposição deve ser comprovadamente necessária para evitar prejuízo relevante 

à prestação de serviços públicos e não deverá extrapolar o percentual de 

comprometimento com despesas com pessoal preexisten te”. 
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O Cumprimento de Carga Horária Superior a Oito Hora s Diárias  

 

 

 O questionamento nasce na interpretação do texto constitucional, 

principalmente, no que se refere a redação do art. 7º, XIII, c/c o art. 39, §3º, da 

Carta Magna (CF), que estabelecem: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 

 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e 
a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho; 

 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão conselho de política de administração e remuneração de 
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 
Poderes. 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 
no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII 
e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 
admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

 

 As normas em tela, como visto, admitem a flexibilização com o emprego 

de acordo ou convenção coletiva de trabalho, expressão que não se estende 

aos servidores públicos efetivos em razão do princípio da legalidade (CF, art. 

37), da melhor interpretação dada pelo E. Supremo Tribunal Federal conforme 

o trecho abaixo de decisão da Corte acerca do assunto: 

 

(...) 2. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XVI DO ART. 41 DA 

CONSTITUIÇÃO BAIANA. NÃO E POSSIVEL, NO ÂMBITO DA 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL, ASSEGURAR AOS FUNCIONÁRIOS 

PUBLICOS "RECONHECIMENTO DAS CONVENÇÕES E 

ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO", POR SE TRATAR DE 

DIREITO RESERVADO AOS TRABALHADORES PRIVADOS QUE A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO QUIS, DE EXPRESSO, INCLUIR 
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NO ROL DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES CONSTANTES 

DE SEU ART. 7., APLICAVEIS AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS 

CIVIS DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, 

NOS TERMOS DO PARAGRAFO 2. DO ART. 39 DA LEI MAIOR. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 37; 61, PAR. 1., INCISO II, 

LETRAS "A" E "C", E ART. 169, PARAGRAFO ÚNICO, INCISOS I E 

II. (...) (ADI 112 / BA – BAHIA) 

 

  

 Assim sendo, cabe à legislação local dispor sobre a jornada de 

seus servidores, desde que não supere o limite constitucional de quarenta e 

quatro horas semanais, já que o limite de oito horas diárias de trabalho está 

sujeita a flexibilização. 

 

 Em regra, a legislação municipal, proíbe a prestação de serviços 

diária superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, 

contudo, geralmente admite exceção no sentido da viabilidade da prorrogação 

da jornada diária desde que fosse respeitado o limite semanal e com a 

compensação do excesso, além da necessidade de acordo com o servidor 

interessado. 

 

 A jurisprudência também é no sentido da legalidade da medida, 

senão vejamos: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE 

CARAZINHO. REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. ALTERAÇÃO DE 

JORNADA DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL N. 5.405/2000. 

PORTARIA N. 271/00. Constitucionalidade da Lei Municipal n. 

5405/00: Não se caracteriza burla à ordem constitucional de acesso a 

cargo ou emprego público a alteração da carga horária de trabalho de 

determinado cargo, pois não há desnaturação das atribuições do 

cargo para o qual fora investido o servidor. A isonomia também não é 

ofendida, uma vez que o exercício de opção para uma nova jornada 

de trabalho foi estendido para todos servidores daquela mesma 
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categoria. Ilegalidade da Portaria n. 271/00: Revela-se ilegal o ato 

que, à guisa de agir dentro da esfera de discricionariedade, não leva 

em conta que para o exercício da autorização legislativa, de aumento 

da carga horária de professores municipais, previa-se a opção pelo 

servidor da jornada de trabalho - direito formativo-, o qual não pode 

ser desprezado para o retorno à antiga carga horária. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 

(Apelação Cível Nº 70006613285, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgado 

em 07/07/2005) 

 

Mostra-se constitucional e de acordo com o princípio da legalidade, 

que deve pautar todos os atos administrativos, a conduta adotada 

pelo Prefeito Municipal ao encaminhar projeto de lei, a fim de 

equiparar a carga horária de servidores que titulam os mesmos 

cargos e desempenham as mesmas funções, mantendo, assim, a 

igualdade entre eles. 

 

O servidor público, como se sabe, é regido pelo regime jurídico 

próprio que se lhe aplica, no caso dos autos, a Lei nº 2.278/90, que 

dispõe sobre o horário de trabalho, dispondo expressamente em seu 

art. 53 (fl. 117): 

 

“O Prefeito determinará, quando não estabelecido em lei ou 

regulamento, o horário de expediente das repartições”. 

 

Desta forma, o ato que deu origem à edição da legislação que alterou 

a carga horária dos servidores, ora apelantes, de 37,5 horas 

semanais para 40,0 horas semanais, está adequado aos limites 

legais e constitucionais, quais sejam, aqueles fixados nos artigos 7º, 

inciso XIII, e 39, §3º, da Constituição da República, bem como o 

artigo 54 da Lei Municipal nº 2.278/90, verbis: 

 

“O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o 

estabelecido na legislação específica, não podendo ser superior a 

oito horas diárias e a quarenta e quatro horas semanais.” 
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Deste modo, havendo expressa previsão na norma, e visando ao 

atendimento do princípio da supremacia do interesse público frente 

ao particular, pois tal medida foi adotada para evitar qualquer prejuízo 

à prestação do serviço público municipal, bem como ao atendimento 

dos princípios da igualdade e isonomia entre os servidores, é possível 

a alteração da jornada do trabalhador, nos termos em que realizada. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70008511800, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vasco Della 

Giustina, Julgado em 16/06/2004) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - AÇÃO 

DE COBRANÇA JORNADA DE TRABALHO HORAS 

EXTRAORDINÁRIAS INTERVALOS INTRAJORNADA SUPRIMIDAS 

DIFERENÇAS SALARIAIS E ACRÉSCIMOS DIREITO EXISTÊNCIA 

Os autores têm direito ao recebimento das horas excedentes à oitava 

diária até a edição da lei Complementar nº 289/06, que instituiu 

jornada especial para o cargo, de 12X36 horas, acrescidas de 50% 

(cinquenta por cento) Feriados trabalhados devem ser remunerados 

com acréscimo de 100% (cem por cento) Verbas que refletem nas 

demais verbas remuneratórias Ausência de intervalo intrajornada 

Direito à remuneração acrescida de 50% (cinquenta por cento) 

referente à supressão de uma hora diária ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE MAJORAÇÃO DESCABIMENTO Manutenção do 

percentual já pago aos autores pela Municipalidade, diante da 

exposição potencial e não constante a condições insalubres 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INEXIGIBILIDADE 

Indenização indevida, pois não houve comprovação do dano sofrido 

JUROS DE MORA ALTERAÇÃO CABIMENTO Cálculo a partir da 

citação, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos dos 

artigos 1º F da Lei nº 9.494/97, acrescentado pela Medida Provisória 

nº 2.180-35/01 Sentença parcialmente reformada Conhecem-se o 

recurso do Município e, em parte, o dos autores, e dá-se-lhes parcial 

provimento. 

 

(TJ-SP - APL: 1120456920088260000 SP 0112045-

69.2008.8.26.0000, Relator: Xavier de Aquino, Data de Julgamento: 
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18/06/2012, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

27/06/2012) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE E COBRANÇA. 

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AGENTES 

PENITENCIÁRIOS. (...) HORAS EXTRAS. JORNADA DE 

TRABALHO DE 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO POR 36 

(TRINTA E Apelação Cível e Agravo Retido nº 899458-5 SEIS) DE 

DESCANSO. DESCABIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 

PELO LABOR EXCEDENTE A 8ª (OITAVA) HORA DIÁRIA. ESCALA 

DE REVEZAMENTO E COMPENSAÇÃO PREVISTA EM LEI E 

TAMBÉM REGULAMENTADA POR DECRETO DO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEGALIDADE DO REGIME. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 

 

(TJ-PR 8994585 PR 899458-5 (Acórdão), Relator: Ruy Francisco 

Thomaz, Data de Julgamento: 24/07/2012, 3ª Câmara Cível) 

 

ADMINISTRATIVO AGRAVO RETIDO CERCEAMENTO DE DEFESA 

EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO RECURSO NAO 

PROVIDO APELAÇAO CÍVEL AGENTES PENITENCIÁRIOS 

DECRETO Nº 2.471/2004 IMPLANTAÇAO DE ADICIONAL DE 

ATIVIDADE PENITENCIÁRIA (AAP) LEGALIDADE REDUÇAO DOS 

VENCIMENTOS NAO VISLUMBRADA RESTABELECIMENTO DAS 

GRATIFICAÇÕES ANTERIORES (GRATIFICAÇÕES DE RISCO DE 

VIDA, DE ZONA E DE INSALUBRIDADE) IMPOSSIBILIDADE 

HORAS EXTRAS TRABALHO POR TURNOS 12x36 LEGALIDADE 

DISCRICIONARIEDADE DA Apelação Cível e Agravo Retido nº 

899458-5  

 

 

ADMINISTRAÇAO PÚBLICA EMBARGOS DE DECLARAÇAO 

PROTELATÓRIOS NAO CONFIGURAÇAO MULTA AFASTADA 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR Acórdão 41405 AC. 

0789546-5 3ª CC Rel. Des. Espedito Reis do Amaral Julg.  
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25/10/2011 DJ:752 de 10/11/2011 Civel Unânime) (sem grifo no 

original)  

"APELAÇAO CÍVEL. AGENTES PENITENCIÁRIOS. JORNADA DE 

12 HORAS DE TRABALHO POR 36 HORAS DE DESCANSO 

AUTORIZADA PELA LEI ESTADUAL Nº. 13.666/02 E DECRETO Nº. 

2.471/04. REGIME DE COMPENSAÇAO LEGAL. HORAS EXTRAS 

INDEVIDAS. Indevidas as postuladas horas extras, pois correta a 

atuação da administração, amparada em lei, ao dispor sobre jornada 

de trabalho compensatória, com 12 horas de trabalho para 36 horas 

de descanso. Recurso não provido." (TJPR Acórdão 38120 AC. 

0714730-6 2ª CC. Rel. Juiz Substituto em 2º Grau Pericles Bellusci de 

Batista Pereira Julg. 29/03/2011 DJ:608 de 11/04/2011 Civel 

Unânime) 

 

   

 Portanto, é possível a realização de jornada superior a oito horas diárias, 

desde que observados os requisitos mencionados. 
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A Administração Pública e o Servidor Público não sã o Obrigados a 

Comprar e Vender Dias de Férias 

    

 

 O gozo de férias é direito constitucional assegurado a todos os 

servidores (tanto os comissionados quanto os efetivos) pelo art. 39, § 3º, 

combinado com art. 7º, XVII. Senão Vejamos: 

 

Art. 39. (...) 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 

no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 

admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

 

Art. 7º. (...) 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 

a mais do que o salário normal;(...). 

 

 

 Diogenes Gasparini nos ensina quanto ao direito a férias: 

 

Destinam-se ditos períodos à recuperação física e mental dos 

servidores que permaneceram um ano à disposição da entidade a 

que se ligam. Por essa razão, em princípio, não podem ser 

indenizadas. O servidor deve desfrutá-las. São gozadas no ano 

seguinte ao da aquisição do direito, segundo as conveniências e 

interesses da Administração direta, indireta, autárquica ou 

fundacional pública a que o servidor está vinculado. Não podem ser 

acumuladas, exceto por necessidade de serviço, e, mesmo assim, 

por um número máximo de anos, quase sempre de dois, a exemplo 

do que estabelece o art. 77 do Estatuto Federal. Ao sair de férias, o 

servidor deve receber a remuneração correspondente acrescida de, 

pelo menos, um terço do salário normal, consoante estabelecem 
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combinadamente, o §2º do art. 39 e o inc. XVII do art. 7º, ambos da 

constituição Federal1. 

 

  O gozo deste direito constitucional depende do atendimento dos 

requisitos instituídos em lei, no caso das férias, em especial o período 

aquisitivo, comumente regulado dentro dos Estatutos dos Servidores Públicos 

de cada Município.  

 

  Os Estatutos dos servidores costumam prever que havendo 

interesse da administração, poderá o servidor converter 1/3 (10 dias) do 

período de férias que tiver direito em abono pecuniário, no valor da 

remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.  

 

  Ou seja, a venda dos dias de férias pelo servidor é mera 

expectativa de direito, haja vista que a administração não é obrigada a comprá-

las, sendo ato discricionário da mesma , que decidirá conforme a 

necessidade do serviço e o interesse da administração.  

 

  Bem como, o servidor não é obrigado a vender dias de suas 

férias, porém está submetido as hipóteses que o Estatuto dispuser, como a 

possibilidade de as férias serem interrompidas por motivo de calamidade 

pública, comoção interna, ou motivo de superior interesse público. 

 

  Portanto, havendo interesse da administração, a mesma poderá 

“comprar” os dias de férias de alguns ou de todos os servidores, devendo haver 

crédito para tanto. O Procedimento se dá conforme o Estatuto dispuser, que 

comumente se dá através de notificação da administração ou de requerimento 

do servidor, mediante a aceitação de ambos.  

 

  O legislador quando prevê o gozo de férias pelo tempo de serviço 

prestado ao Município, deve, desta forma, ser concedido este direito 

                                                 
1  GASPARINI, Diogenes, Direito Administrativo . [S.n] Saraiva, p. 166 
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indisponível aos servidores públicos, eis que a norma estatutária é cogente, 

obrigando o Administrador Municipal a cumprir com o mandamento do gozo de 

férias concedido aos mesmos. 

 

  O período de concessão de férias aos servidores fica a critério da 

Administração Pública, conforme a conveniência, oportunidade e a 

necessidade do serviço público. 

 

  Porém, os Estatutos devem prever que somente 1/3 das férias do 

servidor poderá ser convertido em trabalho, tendo em vista que os atos da 

Administração Pública estão sujeitos ao cumprimento dos princípios 

constitucionais elencados no artigo 37 da Constituição Federal, em especial o 

princípio da legalidade. Senão Vejamos: 

   

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade , impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao 

caput pela Emenda Constitucional nº 19/98) 

     

  Conclui-se que a eficácia de toda atividade administrativa está 

condicionada ao atendimento da lei que permite a administração, conforme 

seu interesse discricionário,  podendo pagar o abono pecuniário 

correspondente a no máximo 1/3 (10 dias) do período de férias de um ou de 

todos os servidores, conforme a anuência dos mesmos. Bem como, o 

procedimento para tanto é a notificação pela administração ou requerimento 

pelo servidor, com a respectiva formalização de anuência ou não de ambos, 

em pagar o abono pelo período não gozado, e o não gozo do período possível 

de ser negociado (10 dias). 
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Novas regras do auxílio-doença também se aplicam ao s servidores 

públicos municipais vinculados ao regime geral de p revidência social 

 

 

 O auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, 

após cumprida a carência exigida, ficar incapacitado para o trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais do prazo legal consecutivo cuja 

responsabilidade inicial é do empregador. 

  

 Até então o prazo para que o benefício começasse a ser pago pelo INS 

era a partir do 16º dia, mas com o advento da Medida Provisória nº 664 de 30 

de dezembro de 2014, o prazo passou a ser de 30 dias, pelos quais é o 

empregador que paga a remuneração ao empregado, somente no 31º dia 

passando o benefício a ser pago pelo INSS. Senão vejamos: 

 

Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:[...] 

“Art. 60.  O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar 
incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual, desde que 
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei: 

I - ao segurado empregado, a partir do trigésimo primeiro dia do 
afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do 
requerimento, se entre o afastamento e a data de entrada do 
requerimento decorrerem mais de quarenta e cinco dias; e 

II - aos demais segurados, a partir do início da incapacidade ou da 
data de entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem 
mais de trinta dias. 

[...] 

§ 3º Durante os primeiros trinta dias consecutivos ao do afastamento 
da atividade por motivo de doença ou de acidente de trabalho ou de 
qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado 
o seu salário integral.  
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 O valor do benefício que até então era calculado por 91% do salário 

benefício, passa a ser a média dos últimos 12 salários de contribuição. Senão 

Vejamos: 

 

Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99) 

        I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I 
do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período 
contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído pela Lei 
nº 9.876, de 26.11.99) 

        II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do 
inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-
de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o 
período contributivo. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)   

[...] 

§ 10.  O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética 
simples dos últimos doze salários-de-contribuição,  inclusive no 
caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 
doze, a média aritmética simples dos salários-de-contribuição 
existentes.” (NR) 

  

 Porém, sobre esse valor ainda devem ser calculados 80% na forma do 

art. 18, I, combinado com o II do art. 29 da Lei 8213/91. Senão Vejamos: 

 

Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99) 

[...] 

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e [auxílio 
doença]  e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos 
maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento 
de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99)   

 

 A carência para o auxílio-doença continua sendo 12 contribuições 

mensais, não tendo a Medida Provisória nº 664 de 30 de dezembro de 2014 

alterado a regra. Senão vejamos: 
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Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 
Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 
ressalvado o disposto no art. 26: 

        I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) 
contribuições mensais; 

 

 Continua independente de carência a concessão de auxílio-doença nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou 

do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime 

Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas, mas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da 

Previdência Social, e não mais do Ministério do Trabalho, e sem prazo de 

atualização de três em três anos. Senão Vejamos: 

 

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 
prestações: 

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de 
acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou 
do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao 
Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das 
doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 
Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência  Social a 
cada três anos,  de acordo com os critérios de estigma, deformação, 
mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e 
gravidade que mereçam tratamento particularizado;    

 

“Art. 26.  ...................................................................... 

II - […] em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da 
Previdência Social , de acordo com os critérios de estigma, 
deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira 
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; 

 

 As alterações também se aplicam aos servidores públicos municipais 

que estão vinculados ao regime geral de previdência social e as alterações 

citadas passarão a viger na data de 01 de março de 2015, conforme o inciso III 

do art. 5º da Medida Provisória 644/2014. 

 Conclui-se que o auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao 

segurado que, após cumprida a carência legal, e ficar incapacitado para o 

trabalho por mais de 30 dias, receberá tal benefício. Ou seja, a administração 
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terá de arcar com a remuneração do servidor público nos primeiros 30 dias, e 

não mais 15 dias. Bem como, o valor do benefício que até então era calculado 

por 91% do salário benefício, passa a ser a média dos últimos 12 salários de 

contribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Guia do Servidor Público 
 

 

Centro de Estudos para Administração Pública Editora Ltda.  

 

Novas regras da pensão por morte também se aplicam aos servidores 

públicos municipais vinculados ao regime geral de p revidência social 

 

 A pensão por morte é um benefício devido pela previdência social aos 

dependentes do segurado por motivo de seu falecimento, tendo sua previsão 

constitucional tipificada no artigo 201 da Magna Carta. Senão Vejamos: 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998) 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998) 

[...] 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)  

 

 A Lei n° 8.213/91 disciplina nos artigos 74 a 79 os planos de benefícios 

da Previdência Social.  

 A Medida Provisória nº 664 de 30 de dezembro de 2014 trouxe 

mudanças significativas para a pensão por morte.  

 Até então não havia carência para a pensão por morte, mas a medida 

alterou tal regra, passando a prever carência de vinte e quatro contribuições 

mensais, salvo nos casos em que o segurado esteja em gozo de auxílio-

doença ou de aposentadoria por invalidez. Senão vejamos: 

 

Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:        (Vigência) 

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral 
de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 
ressalvado o disposto no art. 26:   

IV - pensão por morte: vinte e quatro contribuições mensais, salvo 
nos casos em que o segurado esteja em gozo de auxílio-doença ou 
de aposentadoria por invalidez. 
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...................................................................................” (NR) 

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 
prestações:  

[…]  

VII - pensão por morte nos casos de acidente do trabalho e doença 
profissional ou do trabalho.” (NR) 

 

 A carência só não será aplicada nos casos de morte por acidente do 

trabalho e doença profissional ou do trabalho. 

 A Medida Provisória também previu expressamente que o dependente 

que for condenado por matar dolosamente segurado não receberá pensão 

morte. Ou seja, a morte tendo sido provocada por acidente ou de forma 

culposa não exclui o direito a percepção do benefício. Tal regra já entrando em 

vigor já na data da publicação. Senão Vejamos: 

 

“Art. 74.  ....................................................................... 

 1º Não terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de 
crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. 

 

 A medida também alterou significativamente as regras para a pensão 

por morte para o cônjuge, companheiro ou companheira. Estes passarão a ter 

que comprovar o período de união por no mínimo dois anos, não tendo direito 

ao benefício, se inferior aquele prazo, a regra passando a valer para quinze 

dias a partir da sua publicação. Senão Vejamos: 

“Art. 74.  ....................................................................... 

[...] 

§ 2º O cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao 
benefício da pensão por morte se o casamento ou o início da união 
estável tiver ocorrido há menos de dois anos da data do óbito do 
instituidor do benefício, salvo nos casos em que:      (Vigência) 

I - o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao 
casamento ou ao início da união estável; ou 

II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado 
incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 
remunerada que lhe garanta subsistência, mediante exame médico-
pericial a cargo do INSS, por doença ou acidente ocorrido após o 
casamento ou início da união estável e anterior ao óbito.” (NR) 
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 A regra somente não se aplica se a morte do segurado tiver ocorrido por 

acidente após ao casamento ou ao início da união estável ou se o segurado for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

remunerada que lhe garanta subsistência, mediante exame médico pericial a 

cargo do INSS, por doença ou acidente ocorrido após o casamento ou início da 

união estável e anterior ao óbito. 

 

 A medida também alterou o valor mensal da pensão por morte que 

passou de 100% para 50% do valor da aposentadoria, se aposentado, ou 

daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do 

óbito. Na existência de outros dependentes é acrescido de tantas cotas 

individuais de dez por cento do valor da mesma, até o máximo de cinco. Senão 

vejamos: 

“Art. 75.  O valor mensal da pensão por morte corresponde a 
cinquenta por cento do valor da aposentadoria que o segurado 
recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por 
invalidez na data de seu falecimento, acrescido de tantas cotas 
individuais de dez por cento do valor da mesma aposentadoria, 
quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de cinco, 
observado o disposto no art. 33. 

§ 1º A cota individual cessa com a perda da qualidade de 
dependente, na forma estabelecida em regulamento, observado o 
disposto no art. 77. 

§ 2º O valor mensal da pensão por morte será acrescido de parcela 
equivalente a uma única cota individual de que trata o caput, rateado 
entre os dependentes, no caso de haver filho do segurado ou pessoa 
a ele equiparada, que seja órfão de pai e mãe na data da concessão 
da pensão ou durante o período de manutenção desta, observado: 

I - o limite máximo de 100% do valor da aposentadoria que o 
segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse 
aposentado por invalidez na data de seu falecimento; e 

II - o disposto no inciso II do § 2º do art. 77. 

§ 3º O disposto no § 2º  não será aplicado quando for devida mais de 
uma pensão aos dependentes do segurado” (NR) 
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 Na hipótese de cessar o direito a pensão em relação a um dos 

dependentes, a pensão reverterá em favor dos demais, mas sem o acréscimo 

da cota individual de dez por cento. Senão vejamos: 

 

“Art. 77.  ........................................................................ 

§ 1º  Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à 
pensão cessar, mas sem o acréscimo da correspondente cota 
individual de dez por cento. 

 

 A medida altera a pensão por morte que só será concedido de maneira 

vitalícia para cônjuge, companheiro ou companheira que tenha sobrevida de 

até 35 anos, atualmente para o beneficiário que tiver 44 anos ou mais. Para os 

beneficiários que tiverem mais de 35 e até 40 anos de sobrevida, o período de 

duração da pensão passa a ser de 15 anos, conforme a tabela publicada na 

Medida Provisória. Senão vejamos: 

 “Art. 77.  ........................................................................ 

§ 2º A parte individual da pensão extingue-se: 

[...] 

III - para o pensionista inválido pela cessação da invalidez 
e para o pensionista com deficiência mental, pelo 
levantamento da interdição; e 

IV - pelo decurso do prazo de recebimento de pensão 
pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos 
do § 5º. 

............................................................................................. 

§ 5o O tempo de duração da pensão por morte devida ao 
cônjuge, companheiro ou companheira, inclusive na 
hipótese de que trata o § 2º do art. 76, será calculado de 
acordo com sua expectativa de sobrevida no momento do 
óbito do instituidor segurado, conforme tabela abaixo: 

Expectativa de sobrevida à idade 
x do cônjuge, companheiro ou 
companheira, em anos (E(x)) 

Duração do benefício de 
pensão por morte (em 
anos) 

55 < E(x) 3 

50 < E(x) ≤ 55 6 
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45 < E(x) ≤ 50 9 

40 < E(x) ≤ 45 12 

35 < E(x) ≤ 40 15 

E(x) ≤ 35 vitalícia 

 

 

 A medida prevê exceção a tabela para o caso do cônjuge, o 

companheiro ou a companheira considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade remunerada que lhe garanta 

subsistência, mediante exame médico pericial a cargo do INSS, por acidente 

ou doença ocorrido entre o casamento ou início da união estável e a cessação 

do pagamento do benefício, terá direito à pensão por morte vitalícia, conforme 

art, 77, § 7º da Lei 8213 de1991. 

 Conclui-se que as alterações também se aplicam aos servidores 

públicos municipais que estão vinculados ao regime geral de previdência social 

e as alterações citadas passarão a vigorar na data de 1º de março de 2015, 

conforme o inciso III do art. 5º da Medida Provisória 644/2014. 

  

 

  


