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EDIÇÃO Nº 26

28 de outubro

No dia 28 de outubro comemora-se oficialmente o Dia do Servidor
Público no Brasil. O dia foi escolhido em função de duas leis
referentes aos serviço público no país, assinadas nesta data.
Em 1936, o presidente Getúlio Vargas cria o Conselho Federal
do Serviço Público Civil, pela Lei 284, de 28 de outubro de
1936.
Em 30 de julho de 1938, o mesmo presidente assina o DecretoLei nº 579, criando o DASP -Departamento Administrativo do
Serviço Público, órgão previsto pela Constituição de 1937,
diretamente subordinado à Presidência da República, com o
objetivo de aprofundar a reforma administrativa destinada a
organizar e racionalizar o serviço público no país.
Em 28 de outubro de 1939, Vargas assina o Decreto-Lei nº
1.713, que dispunha sobre os direitos e deveres dos que prestam
serviços públicos.
E finalmente, a data do Dia do Servidor foi instituída por
Getúlio Vargas, mediante a edição do Decreto-Lei nº 5.936, de
28 de outubro de 1943.

Desde o Império aqueles que faziam funcionar as instituições
lutavam pela regulamentação de sua profissão e pelo
reconhecimento de seus méritos. Embora na sua origem fossem
nomeados em função de interesses políticos, a partir de 1939
passaram a iniciar suas carreiras por concurso público, conforme
previsto no art. 13 do Decreto-Lei nº 1.713:
Art. 13. Só poderá ser provido em cargo público quem satisfizer os
seguintes requisitos:
I. Ser brasileiro;
II. Ter completado dezoito anos de idade;
III. Haver cumprido as obrigações e os encargos para com a segurança
nacional;
IV. Estar no gozo dos direitos políticos;
V. Ter bom procedimento;
VI. Gozar de boa saude;
VII. Possuir aptidão para o exercício da função;
VIII. Ter-se habilitado previamente em concurso, salvo quando se tratar
de cargos para os quais são haja essa exigência;
IX. Ter atendido às condições especiais prescritas para determinados
cargos ou carreiras.
Parágrafo único. A prova das condições a que se referem os itens II e VIII
deste artigo não será exigida nos casos dos itens IV a VII do art. 12.

Nobres
Nobres missões
missões
São os servidores públicos que impulsionam o sistema de Justiça,
ensinam as crianças, jovens e adultos nas escolas e universidades,
tratam da saúde pública, concedem aposentadorias, arrecadam
impostos, prestam segurança pública, servindo com dignidade e
competência, apesar de todas as críticas que sofrem. Até a
Constituição de 1988, eram chamados de funcionários públicos,
quando, após sua promulgação, passaram a ser designados como
servidores públicos.
O Estatuto do Servidor Público (Lei nº 8.112/1990) consolidou
princípios de proteção e direitos do servidor, mas também melhor
definiu suas atribuições e deveres.
Para que consigam exercer sua atividade sem interferência de
interesses políticos e de agentes do poder econômico, os servidores
têm a prerrogativa de estabilidade funcional, só podendo ser
demitidos depois de realizado um inquérito administrativo
(sindicância ou processo administrativo disciplinar).
Atualmente, segundo dados do Ministério da Economia (de 2020), a
União possui 553 mil servidores concursados, 68 mil deles com
idades acima de 60 anos, muito próximos da aposentadoria. São
servidores dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo magistrados, analistas e técnicos judiciários, profissionais da saúde,
professores, agentes da receita, policiais federais. Enfim, as pessoas
que fazem o país funcionar com segurança, saúde e educação. Além
deles, temos os servidores municipais e estaduais que realizam as
mesmas funções, porém adstritos aos Estados e Municípios.

Um
Um pouco
pouco de
de História
História
Historicamente o serviço público teve seu início oficial e jurídico na
França, fundado na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. No
entanto, pode-se buscar uma primeira noção na Grécia antiga, onde
o serviço “era prestado pelos detentores de grandes fortunas em
forma de imposição honrosa, e não pelo poder organizado em forma
de Estado”.
Ao filósofo francês Jean Jaques Rousseau é atribuído o uso
originário da expressão “serviço público”, de duas maneiras:
“Concebe-se como atividade estatal que substitui o serviço prestado
exclusivamente ao Rei, porque se operou uma substituição na
titularidade da soberania (quando da proclamação da república
francesa); e também como conjunto de atividades destinadas ao
serviço público, isto é, atividades pelas quais se assegura aos
cidadãos a satisfação de uma necessidade sentida coletivamente.”
A Revolução Industrial, por sua vez, iniciada na Inglaterra na
segunda metade do século XVIII (por volta de 1750), propiciou o
surgimento de uma diversidade de serviços públicos, relacionados
às linhas férreas, telégrafos, telefones, distribuição de água e
energia, etc.
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No Brasil o serviço público teve sua origem em 1808, com a
instalação da Família Real Portuguesa no país que, diante da
necessidade de promoção do desenvolvimento da então colônia,
percebe a importância do trabalho administrativo.
Após a Proclamação da República, em 1889, o funcionalismo tornouse mais forte, colaborando direta e indiretamente com a
administração, executando ações que movimentaram e
impulsionaram os serviços básicos e essenciais de que
necessitavam os cidadãos. No entanto, não existiam
regulamentação nem legislação específica para esta categoria de
trabalhadores.
A primeira servidora pública do país foi Joana França Stockmeyer,
que trabalhou na Imprensa Nacional, de 1892 até sua aposentadoria,
em 1944. Em 1934, a Assembleia Constituinte garantiu o princípio da
igualdade entre os sexos, a regulamentação do trabalho feminino, a
equiparação salarial e o direito ao voto. De lá para cá, muita coisa
mudou para melhor. No serviço público, as mulheres já representam
55% do funcionalismo (federal, estadual e municipal), enquanto na
iniciativa privada são 50%, de acordo com Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em dados de 2016.

Joana França Stockmeyer, a primeira servidora pública do Brasil
crédito Imprensa Nacional

Em 1939 é assinado o Decreto nº 1.713, um dos primeiros
documentos a consolidar normas referentes ao funcionalismo
público. Em 1943, o então presidente Getúlio Vargas, institui o dia 28
de outubro como dia do funcionário público. Em 11 de dezembro de
1990, publica-se o novo estatuto dos Servidores Públicos Civis da
União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, que
consolida o termo Servidor Público e estabelece o Regime Jurídico
Único – RJU, por meio da Lei nº 8.112/1990.
A Constituição de 1988 nasce como uma carta de bem estar social,
pugnando por uma vida mais digna ao cidadão, assegurando-lhe
condições satisfatórias de saúde, educação, cultura, moradia e
segurança, cujo provimento pelo Estado passa, necessariamente,
pela atuação do servidor público.

A CF/88 também estabelece os princípios da administração pública e
reafirma a obrigatoriedade de concurso para investudura nos cargos
públicos.
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, 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:
I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei;
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
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Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Brasil
contabiliza, em números de 2018, 11,492 milhões de servidores
públicos, sendo que 57% deste total estão concentrados em
serviços municipais. A municipalização do serviço público ganhou
impulso após a Constituição Federal de 1988, destaca o relatório do
Ipea. Conforme previsto na Constituição, ao longo desses 20 anos, os
serviços de saúde, educação e assistência social começaram a se
ampliar nos governos locais. Segundo o Atlas do Estado Brasileiro,
quatro em cada dez servidores municipais são professores, médicos
ou enfermeiros. Os vínculos estaduais representam 33% do total, e
os vínculos federais, 10%.
As mulheres são maioria, como já
dissemos acima: 55% da força de
trabalho é feminina, somando
todos os níveis (federal, estadual
e municipal).
Costuma-se ler e ouvir na mídia
que o Brasil possui um número
exagerado de servidores públicos.
Será mesmo? Veja estes gráficos
da OCDE - Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico, um grupo constituído
por 35 países, cujo objetivo é
alinhar e discutir estratégias
econômicas que beneficiem as
nações participantes.

55% da força de trabalho no serviço
público é feminina. (dados: IBGE, 2018)

Servidores Públicos no Brasil em 2018
(dados: IPEA/Atlas do Estado Brasileiro)
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Gráfico servidores públicos - comparativo Brasil x países da OCDE - fonte OCDE 2015

Quanto ao gasto com salários de servidores públicos em relação ao
PIB, o Brasil ocupa a 7ª posição em relação ao rankig de países da
OCDE. Embora seja consenso de que todo trabalhador, inclusive o
servidor público, deva ser bem remunerado, exercendo com
eficiência e presteza sua atividade, o serviço público ainda
remunera de forma bastante desigual no Brasil – enquanto há
carreiras com salários mais altos, outras ainda lutam para conseguir
reconhecimento remuneratório.

Gastos com servidores públicos em relação ao PIB - Fonte CNI-FMI 2018
(Publicado no Jornal Grande Bahia)
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Os dados compilados pelo Ipea mostram o crescimento na
escolaridade média dos servidores. Entre 1995 e 2016, o percentual
dos servidores com nível superior completo ou diversas
modalidades de pós-graduação subiu de 45% para 78% no âmbito
federal; de 28% para 60%, entre servidores estaduais, e de 19% para
38%, entre servidores municipais.

Servidores com graduação de nível superior
(dados: IPEA/Atlas do Estado Brasileiro)
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No recorte por sexo, no Poder Executivo, 48% das servidoras têm
nível superior completo, enquanto o percentual masculino fica em
43%. As mulheres com mestrado somam 8% contra 7% dos homens;
e quando assunto é doutorado, os percentuais se assemelham: 11%
das funcionárias possuem a extensão ante 12% dos homens. Nos
níveis que exigem escolaridade menor, a participação do sexo
feminino é menor do que a do masculino: 4% têm ensino
fundamental contra 8% dos homens; e 24% concluíram o ensino
médio, ante 26%.

Em relação à remuneração no setor público, o percentual de
mulheres em cargos com salários menores é equivalente a dos
homens, mas cai no topo de carreira. Ambos os sexos têm
participação de 3% na faixa entre R$ 1 mil e R$ 3 mil. 9% das
mulheres ocupam vagas de R$ 2 a R$ 3 mil, contra 8% dos homens.
Elas estão em maior número, 21% ante 17%, quando a remuneração
fica entre R$ 3 mil e R$ 4,5 mil. Tem participação igual na faixa entre
R$ 6,5 mil e R$ 8,5 mil, de 12%. Porém, na medida em que os ganhos
mensais avançam, a situação vai se invertendo: de R$ 10,5 mil a R$
12,5 mil, elas são 5% e eles, 6%. No topo, com R$ 12,5 mil ou mais,
elas despencam para 12% e eles saltam para 17%. Uma das
explicações possíveis para essa realidade, segundo analistas, pode
ser o fato de que as mulheres, no serviço público, assumem menos
cargos de chefia.
Sobre esse tema, leia mais: Mulheres são maioria no serviço
público

O Poder Judiciário brasileiro é composto em sua maioria por
magistrados do sexo masculino, com apenas 38,8% de magistradas
em atividade.
A participação feminina entre os servidores apresenta situação
contrária à observada entre os magistrados, uma vez que as
mulheres representam 56,6% do total dos servidores que atuam no
Poder Judiciário nos últimos 10 anos.

Diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário

Diagnóstico da participação feminina em cargos na Justiça Federal

Diagnóstico da participação feminina em cargos na JF4

Fonte: Diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário – CNJ/2019

O Conselho Nacional de Justiça possui vários painéis e estatísticas
sobre o perfil de magistrados e servidores do Poder Judiciário
nacional. Aqui, alguns exemplos de estudos interessantes:
Diagnóstico de Saúde Mental de Magistrados e Servidores no
contexto da pandemia de Covid-19
Diagnóstico da Participação Feminina no Poder Judiciário
A participação feminina nos concursos da magistratura
Painel - Raça/Cor nos Tribunais Brasileiros
Produtividade
pandemia

semanal

do

Poder

Judiciário

durante

a

O quadro de servidores da Justiça Federal do Paraná soma, hoje,
1.497 servidores em atividade (859 técnicos e 638 analistas), e 248
servidores aposentados. Em atividade são 723 mulheres e 774
homens. Do total de ativos, 1.443 possuem curso superior, ou seja,
96% do total, mesmo em cargos que não exigem formação
universitária, demonstrando, assim, a alta qualificação do corpo
funcional. Destes, 1.177 possuem formação superior em Direito.
Confira, abaixo, alguns gráficos ilustrativos com dados dos
servidores da JFPR:

Isto é História…
Em novembro de 2003, o
informativo
“Justiça
em
Revista” fez uma reportagem
especial sobre o Dia do
Servidor. O título da capa era
“Funcionário Público – entre
mito e realidade”, e o título
interno era “Padecendo no
paraíso – o funcionário público
e o mito da profissão”. O
mesmo número da Revista
entrevistou, ainda, a servidora
Teresa
Zap
Smaga,
hoje
aposentada, mas na época
supervisora de atendimento ao
público da então 3ª Vara Federal
Criminal de Curitiba (atual 14ª
Vara Federal). Clique nas
imagens abaixo para ler as
matérias.

A capa da Revista de 2003

A reportagem de 2003 sobre o servidor da Justiça Federal

A entrevista de 2003 com a servidora Teresa Zap Smaga

Enquanto isso, na
Sala da Memória...

A grande maioria dos processos históricos da JFPR conta com o
trabalho do Escrivão Raul Plaisant, cuja atuação ocorre na primeira
fase da História da Justiça Federal (1891-1937). Seus atos são uma
constante, sempre esclarecendo, certificando e informando as
providências determinadas pelo Juízo.
Na Apelação Cível nº 6.326, em Ação de Manutenção de Posse,
observa-se que o escrivão e o Juiz encontram-se em diligência no
local da querela, ou seja, na “margem esquerda do Ribeirão do
Jacutinga, no Districto Judiciário do Jatahy”, junto a peritos e partes
para fins de vistoria no imóvel objeto da demanda.

Termo de vistoria

Observa-se, curiosamente, na certidão de encerramento da
audiência do dia 14 de junho de 1929, que o procedimento será
encerrado, pelo “adiantado da hora”, às 4 horas da madrugada. O
escrivão consigna, porém, a ordem do Juiz Affonso Maria de Oliveira
Penteado, para que a audiência fosse reiniciada às 8 horas do
mesmo dia!

Encerramento das audiências do dia às 4 horas da
manhã e designação de reinício do ato às 8 horas.

Nos autos de Acidente de Trabalho, de 1936, (a matéria era
competência da Justiça Federal) observa-se a atuação solitária do
Escrivão Raul Plaisant do início ao fim do processo. Ele certifica,
informa, faz as contas das custas, junta os selos, faz os autos
conclusos ao juiz, abre vistas dos autos, intima as partes...

CURIOSIDADES
Quando a Justiça Federal foi reintalada, pelo Ato Institucional nº 2,
de 27/10/1965, os primeiros quatro Juízes foram nomeados e
tomaram posse em 09/05/1967 – Manoel de Oliveira Franco
Sobrinho, Heraldo Vidal Correia, Licio Bley Vieira e Milton Luiz Pereira.
Os quatro magistrados correram, então, para buscar uma Sede para
a Instituição (Rua XV de Novembro, 608) e servidores para reiniciar o
trabalho (interrompido em 1937, pela Constituição Federal daquele
ano e pelo Decreto-Lei nº 6, que determinaram a extinção da Justiça
Federal e a remessa dos processos, em 10 dias, aos Tribunais de
Apelação ou ao Supremo Tribunal Federal).

Diante da necessidade premente de início das atividades
jurisdicionais, os servidores que atuaram nesta fase de reinstalação
da JFPR eram provenientes de outros órgãos públicos da Capital.
Assim, os primeiros servidores foram “aproveitados” de órgãos como
a Caixa Econômica Federal, Ministério da Educação e Cultura,
Ministério da Agricultura, Ministério das Comunicações e do Instituto
Nacional do Mate. Merecem destaque, também, os “pracinhas” da
FEB - Força Expedicionária Brasileira, cujo trabalho foi fundamental
para a consolidação da JFPR. Os “pracinhas” eram soldados
convocados para lutar na 2ª Guerra Mundial. Veja quem foram os
primeiros servidores da JFPR após sua reinstalação, nomeados pelo
Decreto de 17 de agosto de 1967,do então Presidente da República
Artur da Costa e Silva:

Alfonso Dubiella

FEB

Servente

Ambrósio Silka

FEB

Servente

Antônio Volpe

FEB

Servente

Ayrton Gomes Junqueira

FEB

Servente

Aroldo de Andrade

CEF

Auxiliar de Portaria

Augusto Canha

FEB

Auxiliar Judiciário

Deolindo de Souza

FEB

Porteiro

Edésio de Gouvêa Filho

Instituto do Mate

Chefe de Secretaria

Edgard Costa

FEB

Oficial de Justiça

Emanoel Marques

FEB

Auxiliar Judiciário

Enéas Prohmann

Instituto do Mate

Oficial de Justiça

Floris Schleder

FEB

Auxiliar de Portaria

Harold Collin Júnior

Ministério da Fazenda

Auxiliar Judiciário

Isidoro Fluminhan

Ministério das Comunicações

Chefe de Secretaria

João Drabik

FEB

Oficial de Justiça

João Nunes

FEB

Porteiro

João Olinik

FEB

Servente

José Gregório Mazarotto

FEB

Auxiliar de Portaria

José Lúcio Niedziela

CEF

Depositário/Avaliador/Leil
oeiro

Leonércio Soares

FEB

Oficial Judiciário

Leônidas Augusto Ribeiro Figueira

Caixa Econômica Federal

Auxiliar de Portaria

Lilian Jardim

Ministério da Agricultura

Auxiliar Judiciário

Luiz Franck

FEB

Oficial Judiciário

Manoel Meirelles Júnior

FEB

Oficial de Justiça

Maria Júlia Vidal Gomes

Ministério da Educação e Cultura

Distribuidor

Mauro Azevedo Silveira

FEB

Oficial Judiciário

Mieceslau Tvchavowicz

FEB

Oficial de Justiça

Newton Eduardo Kluppel

FEB

Oficial Judiciário

Oswaldo Pires

FEB

Auxiliar Judiciário

Pedro Antônio Jordan

FEB

Oficial de Justiça

Pedro Stella

FEB

Servente

Sérgio Augusto da Costa Biscaia

Ministério das Comunicações

Auxiliar Judiciário

Theobaldo Siqueira Ribas

Caixa Econômica Federal

Auxiliar de Portaria

Ubaldo Stival

FEB

Oficial Judiciário

Waldir Jordan

Ministério da Educação e Cultura

Contador

Waldomiro Miguel Fade

FEB

Auxiliar Judiciário

Fonte: Diário Oficial da República do Brasil, nº 156, Seção I, Parte I, de 18/08/1967, página 8626.

Houve ainda mais dois Decretos de aproveitamento de servidores - o
Decreto de 30 de outubro de 1967 e o Decreto de 22 de março de
1968, de acordo com os quais foram nomeados os seguintes
servidores:
Alberico Labatut
Antonio Kovaleski

Auxiliar de Portaria
3ª Vara da Fazenda Pública
Estadual - feitos federais

Oficial de Justiça

Milton Conversani Pimentel

3ª Vara da Fazenda Pública
Estadual - feitos federais

Oficial Judiciário (Diretor de Secretaria, após a
aposentadoria do Sr. Isidoro Fluminhan)

Nilson Ramon

2ª Vara da Fazenda Pública Estadual
feitos estaduais e municipais

Oficial Judiciário

Olga Dias Rodrigues

INSS

Diretora de Secretaria

Arnaldo Fecci
Ernesto Bertoldo Bengtsson

Osmar Nodari
Reinaldo Alves Viana
Silvio Natal Ribas

2ª Vara da Fazenda Pública Estadual
feitos estaduais e municipais
Ministério das Comunicações
- Correios

Servente

Veja o livro-ponto onde os servidores registravam a presença em
1969, bem como a relação de servidores naquele ano. Havia apenas
três unidades – 1ª e 2ª Varas Federais e a Secretaria Administrativa:
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Servos os tempos*
de tod

"Tenho orgulho de ser servidor público
por poder ajudar aqueles que não são
vistos pela sociedade, restando-lhes
muitas vezes somente o poder público
como último recurso de vida e
subsistência!"
Dir ceu Str ess er,
1ª Var a Fed era l de Jac are zin ho,
pos se e exe rcíc io em 31/ 04 /19 85.

Clique na imagem abaixo para ler o depoimento do
servidor aposentado Odisson Neri do Nascimento

* a maior parte das fotos das equipes utilizadas nesta edição foi retirada do acervo da Memória
Institucional da JFPR, ou recebida das Subseções Judiciárias, retratando momentos pré-pandemia;
por isso a ausência de máscaras e de distanciamento social.

trabalhar
"Tenho orgulho em
por ser uma
na Justiça Federal
idera como
Instituição que cons
uros os
seus principais teso
servidores e os
jurisdicionados!"
s,
Garrido de Freita
Michele Camara
l de
te - 2ª Vara Federa
Oficial de Gabine
e e exercício em
Guarapuava, poss
19/06/2006.

“Um dos motivos pelo qual me orgulho de ser servidor público
da Justiça Federal da 4ª Região é poder dar "Eficácia!" ao
trabalho prestado. Os olhos brilham quando vejo dados como
esses: ‘Os servidores do TRF4 também figuram com a maior
produtividade, 307 ações por servidor, estando com o segundo
lugar os servidores do TRF1, com 185’, Segundo o Relatório
'Justiça em Números', publicado anualmente pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)”.

Marcos José Romano, 1ª Vara Federal de Campo Mourão,
posse e exercício em 20/06/2005.

1ª equipe de juiz e servidores de Londrina - 1987

Servidores de Foz do Iguaçu

Subseção de Maringá

Servidores e Juízes do LINC

Subseção de Maringá

Subseção de Maringá

Subseção de Maringá

Subseção de Maringá

Subseção de Maringá

Subseção de Maringá

Subseção de Maringá

Subseção de Maringá

Subseção de Maringá
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Agradecimento especial às

servidoras Marcia Maria Dias

Collin e Sabrine de Pysklyvicz e
Concianci Vieira, do Núcleo de
Gestão Funcional da JFPR
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