
1. Em atendimento à mensagem abaixo, no que cabe à Secretaria de Gestão de Pessoas - 
SGP/MP, temos a informar que para contribuir com a iniciativa contida dentro do “Painel 7: 
Estudo das medidas de prevenção que levem em conta a relação entre uma remuneração 
equitativa e a probidade no serviço público”, o assunto foi organizado da seguinte forma: i. 
Pesquisa realizada pelo MP 2014 – 2015; ii. Critérios de Remuneração; e iii. Estudos 
remuneratórios em andamento. 
  
2. Para melhor contextualizar interesses, a “Pesquisa realizada pelo MP 2014 – 2015” realizada 
pelo MP 2014 – 2015, com o apoio da Consultoria "Hay Group" foi conduzida pela SEGES/MP (Sr. 
Eduardo Pastore e Sr. Maros kroll). A pesquisa intitulada "Estudo de Remuneração" teve por 
escopo trazer elementos para "fazer com que o MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO caminhe para 
uma posição de vanguarda em seu modelo de gestão competitiva no mercado de trabalho 
público e privado". 
  
3. Relativamente aos “Critérios de Remuneração”, tema explanado pela SGP/MP, foi informado 
que o Brasil tem adotado um modelo remuneratório baseado em critérios objetivos e 
transparentes para determinar a remuneração de servidores públicos. 
  
4. A composição remuneratória do servidor público é pautada na CF/88, na Lei 8.112/90 e nas 
legislações específicas dos diversos cargos e carreiras da APF. 
  
Regra Geral 
  
A CF/88, no “CAPÍTULO VII”, “DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, “Seção I” e “DISPOSIÇÕES GERAIS”, 
traz em seu art. 37: 
  
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998). 
  
Obs.: Aqui foram instituídas as Gratificações de Desempenho, como forma de remuneração 
variável, atribuídas mediante Avaliação Anual de servidores. 
  
Formas de Ingresso 
  
I - 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; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
  
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 



em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
  
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.       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4) 
  
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
  
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
  
II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
  
III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
  
Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais. No “Título III”, “Dos Direitos e Vantagens”, 
“Capítulo I” trata “Do Vencimento e da Remuneração”, artigos 40 ao 48, em resumo: 
  
Conceito 
  
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado 
em lei. 
  
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei. 
  
Formas de pagamento 
  
§ 1º A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma 
prevista no art. 62. 
  
§ 2º O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação 
receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 93. 
  
Irredutibilidade 
  
§ 3º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é 
irredutível. 
  
Isonomia 
  



§ 4º É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas 
do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter 
individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 
  
Salário Mínimo como Piso: 
  
§ 5º Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. 
 
5. Sobre o item “estudos remuneratórios em andamento”, foi informado de estudo sobre a 
“AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS REMUNERATÓRIAS DOS CARGOS PERTENCENTES ÀS CARREIRAS 
E PLANOS DIVERSOS – ESTICA”. 
  
Situação de Hoje 
  
Em geral, as carreiras não guardam uniformidade nas suas estruturas de Classes e Padrões, bem 
assim, nas suas amplitudes que variam de 3 a 20 steps (progressão) ... 
  
Em algumas o servidor alcança o último nível da carreira em um curto espaço de tempo (até seis 
anos). Em outras, esse tempo varia de 13 a 20 anos para o acesso ao último nível, considerando 
que o interstício para fins de progressão funcional pode ser de 12, 18 ou 24 meses, conforme a 
legislação de cada carreira. 
  
Situação em Estudo 
  
Entendeu-se que há que se promover nas carreiras um aumento nas respectivas amplitudes de 
classes e padrões para trinta steps, tendo como remuneração inicial o valor de cinco mil reais. 
Ex.: carreiras do Grupo Gestão Governamental, carreiras das Agências Reguladoras, AGU, ABIN, 
entre outras. 
  
Os cargos de nível superior, pertencentes aos Planos Diversos que hoje apresentam tabela 
remuneratória com valor inicial de cinco mil reais, passam a ter valor remuneratório inicial de 
três mil e duzentos reais.   Ex.: PGPE, PST, PEC-FAZENDA ente outros. 
  
Para os cargos de nível intermediário dos planos diversos, o valor remuneratório inicial será de 
dois mil e oitocentos reais. 
  
O desenvolvimento do servidor na carreira corresponderá ao tempo necessário para alcançar o 
tempo de aposentadoria. Haverá uma regulamentação específica para definir as progressões, 
baseada em três aspectos: Tempo (de serviço); Desempenho (avaliação); e Capacitação 
(certificação). 
  
O servidor que ingressar na carreira desempenhará as atribuições relativas ao seu cargo público, 
observando o grau de complexidade das atividades e competências estabelecidas para a classe e 
padrão que estiver posicionado, de modo a motivá-lo ao crescimento profissional. 



  
Convém esclarecer que a medida em estudo alcançará somente os servidores que ingressassem 
nas carreiras após o advento da nova lei.  
  
Para a implantação da proposta ora apresentada será necessária a elaboração de projeto de lei, 
com vistas à alteração de toda a legislação específica vigente, bem assim das respectivas tabelas 
remuneratórias e a ampliação da estrutura de classes e padrões das carreiras. 
 
5.1. É importante esclarecer que a proposta do "estica", teve como principal objetivo a redução 

de despesas de pessoal no serviço público, cujos estudos estão em curso. 

  
Pontos que poderão ser abordados que guardam maior relação com essa temática: 
- Portal da Transparência - Remuneração (link)  

- Criação das GD´s: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11357.htm 
- Painel Estatistico de Pessoal - PEP (link)  https://www.pep.planejamento.gov.br/ 
- Cartilha da remuneração dos servidores - 
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/arquivos-e-publicacoes/tabela-de-
remuneracao-1 
  
Marcos legais já mencionados 
 
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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 

2.135-4) 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 

observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 
6. O tema da terceirização não faz parte dos trabalhos da SGP/MP, contudo a título de 
contribuição acrescentamos que os normativos que regem sobre a terceirização no serviço 
público:  
 
Decreto 2271/97, portaria 409/2016 e IN 5 / 2017. 
Decreto 2271/97 - Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 
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Portaria 409, 21/12/2016 - Dispõe sobre as garantias contratuais ao trabalhador na execução 
indireta de serviços e os limites à terceirização de atividades, no âmbito da Administração 
Pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais federais 
controladas pela União.  
IN 5 / 2017 - Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob 
o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional. 
  
7. Em relação ao questionado, as normatizações acima são referentes à Administração Pública. 
Quanto a solicitação desse item, acredito ser o Ministério do Trabalho o ator responsável pela 
regulamentação. 
 
8. Finalmente, importante destacar que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão (MP) elaborou importante ferramenta de trabalho. Trata-se do "Painel Estatístico de 
Pessoal (PEP)", portal eletrônico que reune, em um único canal de acesso, as informações 
estatísticas da temática de pessoal. O objetivo da iniciativa é ampliar a transparência e simplificar 
o acesso a informações sobre gestão de pessoas do Poder Executivo Federal. Possue ampla base 
de dados atualizados mensalmente, com opções de consulta às informações e uso de gráficos, 
mapas e planilhas, facilitando o agrupamento e o cruzamento dos dados. 
Permite realizar análises associativas sobre Despesas de Pessoal, Quantitativos de Servidores, 
Remunerações, Concursos, Cargos e Funções e Aposentadorias. O Painel reunirá informações 
como: evolução de despesas liquidadas, despesas com pensões, quantitativo de servidores e 
força de trabalho, maior e menor remuneração por cargo, ingressos por concurso ou processo 
seletivo, cargos e funções por região e aposentadorias por órgão. Pelo PEP será possível 
também saber qual é o quantitativo de servidores federais por unidade da Federação e os valores 
de despesas com a folha de pagamento; localizar em qual órgão público está o grupo mais 
representativo de servidores com escolaridade superior; mensurar o número de servidores por 
gênero ou faixa etária; verificar o contingente de ingressos por concurso público e a distribuição 
por carreiras; e conhecer o número de ativos e aposentados, entre outros dados. 
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