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Nota Informativa nº 305/2016-MP 

 

Assunto: Valor da remuneração do cargo em comissão. Base de Cálculo. Auxílio-funeral 

 

                                                                                         SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. Por intermédio do processo epigrafado, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior solicita orientação sobre a 

inclusão na base de cálculo do auxílio-funeral da retribuição pelo exercício de cargo em 

comissão quando ocupado em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Munícipios. 

                                                                                                                      INFORMAÇÃO 

2. Os autos tratam de requerimento formulado pela Senhora 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX solicitando reconsideração do valor pago a 

titulo de auxilio-funeral, sob o argumento de que seu genitor, o ex-servidor XXXXXXXXXXX, 

exercia o cargo em comissão de Gerente, código DAS-101.2, no Ministério das Relações 

Exteriores - MRE, motivo pelo qual este valor deveria integrar o valor recebido a título de 

auxílio-funeral. 

3. Sobre a problemática, o órgão consulente se manifestou nos seguintes termos: 

7. No presente caso, o ex-servidor percebia sua remuneração do cargo efetivo por este Ministério 

e, conforme documentos apresentados pela requerente, a retribuição pelo exercício do cargo em 

comissão pelo MRE, ou seja, duas fontes remuneratórias distintas.  

8. Verifica-se, no entanto, a complexidade da matéria, sob o aspecto de se poder ou não computar, 

para fins de pagamento do auxílio-funeral, a retribuição pelo exercício de cargo em comissão em 

outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munícipios. 
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9. Assim, seguindo a Orientação Normativa n° 7, de 17 de outubro de 2012, da Secretaria de 

Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, entendemos que a inclusão 

da retribuição pelo exercício do cargo em comissão na composição da remuneração para fins de 

pagamento do auxílio-funeral somente seria possível, caso o exservidor estivesse em exercício de 

cargo em comissão neste Ministério.  

4. Sobre o assunto, devemos esclarecer que este Órgão Central se manifestou por intermédio do 

Despacho s/nº, de 7/11/2008, exarado no Processo nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cópia 

anexa, conceituando a base de cálculo do auxílio-funeral, que no caso do servidor que se 

encontra em atividade é o vencimento do cargo efetivo e as vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas em lei.  Vejamos excertos desta manifestação. 

4. Portanto, a base para o pagamento do auxílio-funeral é a remuneração ou provento do 

servidor, aquela conceituada pelo próprio regime jurídico da Lei n° 8.112/90, em seu artigo 

41, e este, podendo ser extraído da obra de Celso Antônio de Bandeira de Mello (Curso de 

Direito Administrativo, 21ª Ed.,fls n° 276), verbis: 

“Art. 41.  Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.(g.n) 

(...) 

Proventos é a designação técnica dos valores pecuniários devidos aos 

inativos (aposentados e disponíveis). 

5. Assim, sendo a base de cálculo do auxílio-funeral a remuneração do servidor, deve ser 

considerado para o seu pagamento o vencimento do cargo efetivo e as vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei. O provento por sua vez, é apenas a designação técnica para 

diferenciar o servidor que se encontra na atividade do servidor inativo. 

5. Em face deste entendimento, conclui-se que a remuneração percebida pelo exercício de cargo 

em comissão não integra a base de cálculo do auxílio funeral. 

6. Por fim, devemos esclarecer que a manifestação deste Órgão Central não supre a necessidade 

de decisão expressa da autoridade competente em face dos requerimentos que lhe forem 

formulados, em atenção ao que determina o artigo 48 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

7. Com estas informações, sugere-se a restituição dos autos à Coordenação-Geral de Recursos 

Humanos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para conhecimento 

e providências que julgue necessárias. 

 À consideração superior. 

TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA 
Chefe da Divisão de Provimento, Vacância e Benefícios da Seguridade Social 
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Aprovo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na forma proposta. 

ANA CRISTINA  SÁ TELES D’ÁVILA 
Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

 


