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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, professor e coordenador do Estratégia Carreira 
Jurídica. É um prazer falar contigo, conte comigo para o que precisar.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br 

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-
vindas! 

Gostaria de lhes apresentar um material exclusivo, elaborado pelo Prof. Bruno Betti, nosso 
professor de Direito Administrativo e Procurador do Estado de São Paulo. Trata-se do Resumo de 
Agentes Públicos. Esse assunto é bastante frequente em provas nas mais diversas carreiras 
jurídicas. Nas 50 páginas seguintes você terá à disposição um material com densidade e 
profundidade para acertar as questões mais complexas sobre o assunto. 

Para ilustrar, segundo mapeamento completo de questões dos últimos 5 anos, o assunto "agentes 
públicos" representa: 

• 20% das questões de Direito Administrativo em provas objetivas de procuradorias; 
• 10% das questões de Direito Administrativo em provas objetivas de membro de MP; 
• 10% das questões de Direito Administrativo em provas objetivas de magistratura. 

Ou seja, certamente, o assunto será explorado na sua prova. Logo, faça a leitura e o estudo deste 
material com atenção. 

Antes de você começar, gostaria de deixar dois recados. 

Primeiro: acompanhe nosso trabalho em redes sociais. Saiba tudo sobre concursos públicos da 
área jurídica em primeira mão e não perca as aulas e transmissões do Estratégia Carreira Jurídica. 

Segundo: o Prof. Bruno Betti inicia no mês de setembro curso exclusivo de Direito Administrativo 
no Estratégia Carreira Jurídica. Serão mais de 60 horas líquidas de aulas, totalmente focadas no 
estudo e aprofundamento da disciplina para as principais carreiras jurídicas. 

Acompanhe tudo em primeira mão em:  
 

www.instagram.com/estrategiacarreirajuridica 

 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

  

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
http://www.instagram.com/estrategiacarreirajuridica
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AGENTES PÚBLICOS 

CONCEITO 

Agente público é a expressão mais ampla, utilizada para se referir a toda pessoa física vinculada, 
definitiva ou transitoriamente, com ou sem remuneração, ao exercício de uma função pública. 

Observe que agente público é uma pessoa física, portanto, exclui as pessoas jurídicas.1 

TEORIAS 

1 - TEORIA DO MANDATO 

De acordo com esta teoria, o agente público seria um mandatário do Estado, ou seja, exerceria 
suas funções por meio de um mandado. Essa teoria possui dois graves erros: 

a) O mandato pressupõe duas vontades independentes, uma do mandante outra do 
mandatário. Isso não ocorre com o agente público e o Estado; 

b) O mandante não responde pelos atos praticados pelo mandatário que exceda o mandato. 
Essa situação também não ocorre no âmbito do poder público, uma vez que o Estado será 
responsável pelos danos causados pelos agentes ao terceiro. 

2 - TEORIA DA REPRESENTAÇÃO 

Para esta teoria, o agente púbico seria um representante do Estado. Contudo, essa teoria também 
possui dois erros: 

a) Os atos praticados pelo representante, que ultrapassarem a representação, não repercutem 
no patrimônio do representado. Isso não ocorre no âmbito do Estado, uma vez que será 
responsável pelos atos praticados pelo agente que exceder à sua competência; 

b) A representação é um instituto aplicável aos incapazes. O Estado não é incapaz. 

 

 

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 9ª ed, rev. atual. Ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. P. 871. 
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3 - TEORIA DO ÓRGÃO 

Esta é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Segundo esta teoria, o agente ocupa 
um órgão que integra um organismo maior. O agente público faz parte do Estado, ele PRESENTA 
o Estado. Dessa forma, onde estiver presente o agente, estará presente o Estado.  

De acordo com essa teoria, “a pessoa jurídica manifesta a sua vontade por meio dos órgãos, de 
tal modo que quando os agentes que os compõem manifestam a sua vontade, é como se o próprio 
Estado o fizesse; substitui a ideia de representação pela de imputação”2 

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS 

1 - AGENTE POLÍTICO 

Em relação a conceituação de agente político, a doutrina não é uniforme em conceituá-lo. 

Para Hely Lopes Meirelles (2003), 

Agentes políticos 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 e demais 
autoridades que atuem com independência funcional no desempenho das atribuições 
governamentais, judiciais ou quase judiciais, estranhas ao quadro do funcionalismo 
estatutário. 

Perceba que o referido autor adota um conceito mais amplo para agentes políticos. Além dos 
chefes do Poder Executivo, dos seus auxiliares direitos e dos parlamentares, o autor inclui nessa 
categoria os membros do Ministério Público e os magistrados. 

Diferentemente, Celso Antônio Bandeira de Mello possui um conceito mais restrito quanto aos 
agentes políticos. 

 

 

2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª ed São Paulo: Atlas, 2012.. P.374. 
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Agentes Políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do País, ou seja, 
são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o 
esquema fundamental do poder. Sua função é a de formadores da vontade superior do Estado. 

Esta última conceituação parece mais acertada. 

Dessa forma, a doutrina costuma elencar as seguintes características para os agentes políticos: 

1) Investidura no cargo por eleição ou nomeação por agentes eleitos; 
2) Caráter transitório na função pública exercida; 
3) Decisões políticas relacionadas, essencialmente, a alocação de recursos orçamentários e 

elaboração de políticas públicas. 

Aplica-se aos agentes políticos a súmula vinculante nº 13 do STF? De acordo com o Supremo 
Tribunal Federal, esta súmula não se aplica aos cargos de nomeação política, como Secretários 
municipais e estudais, além de Ministros de Estado, em virtude desses cargos possuírem natureza 
eminentemente política.3 

Contudo, o próprio STF entende que incide o conteúdo da Súmula para nomeação de Ministros 
e Conselheiros dos Tribunais de Contas.4 

2 - SERVIDORES PÚBLICOS 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012), “são servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas 
físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com vínculo 
empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos”.  

Perceba que essa expressão é espécie de agentes públicos, mas é gênero em relação as categorias 
abaixo: 

2.1 - Servidores Estatutários 

São pessoas físicas ocupantes de cargo público, contratadas sob o regime estatutário. 

Art. 37, V, CF 88 

 

 

3 STF, Reclamação 6650-MC-Agr/PR, Rel. Min. Ellen Gracie. (informativo nº524, out. 2008). 

4 STF. Rcl. 6702-AgR-MC/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



 

Agentes Públicos 
Prof. Bruno Betti 
 

 

 

8 
58 

 

Esses servidores possuem o regime estatutário, aquele estabelecido em uma lei de cada ente 
federado. Por exemplo, o estatuto da União é a Lei nº 8.112/90. De acordo com José Santos 
Carvalho Filho, “servidores públicos estatutários são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é 
disciplinada por diplomas legais específicos, denominados de estatutos”5 

Quando nomeados, os servidores estatutários adentram em uma situação jurídica previamente 
definida, isto é, não há a possibilidade de alteração das normas aplicadas por meio de contrato, 
mesmo que haja concordância do servidor e da administração pública. Em outras palavras, as 
normas a eles aplicadas são normas de ordem pública, cogentes (obrigatórias), não podendo ser 
derrogadas pelas partes. 

Os servidores estatutários poderão6 ser encontrados nos entes federados (União, Estado, DF e 
Município), bem como nas autarquias e fundações desses entes. 

2.2 - Empregados Públicos 

São pessoas físicas ocupantes de emprego público contratadas sob o regime celetista, “assim 
qualificados porque as regras disciplinadoras de sua relação de trabalho são as constantes da 
Consolidação das Leis do Trabalho”.7 

Perceba, portanto, que as regras aplicáveis a esses servidores são as mesmas que são aplicadas 
aos empregados da iniciativa privada, salvo as regras necessariamente aplicadas pelo Poder 
Público. Desta situação, pode-se exemplificar o concurso público, nos termos do art. 37, II da 
CR/88. 

 

 

5 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 
2013. p.597 

6 Atente para a expressão “poderão”, afinal, a depender do regime jurídico adotado pelo ente federado, o que 
se encontrará será empregado público. A União e os Estados adotaram o Regime Jurídico Estatutário. Contudo, 
existem municípios que adotaram o regime jurídico do contrato de trabalho. Portanto, não haverá servidores 
estatutário, mas sim, empregados públicos. 

7 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 
2013. p.598 
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2.3 - Servidores Temporários 

A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, conforme estabelece o art. 37, IX da CR/88. 

Esses servidores exercem função pública, sem estarem vinculados a cargo ou emprego público. 

Observe que esses servidores são contratados para exercer funções temporárias, por meio de um 
regime jurídico especial disciplinado em lei de cada ente federado. 

Perceba que, da leitura do texto constitucional, há o caráter de excepcionalidade de tais agentes 
públicos. Importante observar que o STJ expressamente admitiu a contratação temporária de 
servidor por excepcional interesse público, para a atividades de caráter permanente.8 

De acordo com o STF, na tese de repercussão geral fixada no RE 1066677, os servidores 
temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço 
constitucional, salvo  

(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou  
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em 

razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações 

3 - MILITAR 

Os militares são as pessoas físicas que prestam serviços às Forças Armadas, isto é, à Marinha, 
Exército e Aeronáutica, além daqueles que prestam serviços às polícias militares e corpos de 
bombeiro dos estados. Estes são os chamados militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios. 

OBS: 1) Art. 42 da CR/88 - Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios. 

Importante observar que a Constituição estendeu aos Militares estaduais o direito de seus tempos 
de contribuição federal, estadual ou municipal ser contado para efeito de aposentadoria e o 
tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 

 

 

8 STJ. MS 20.335-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/4/2015, DJe 29/4/2015. 
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Art. 142, §3º da CR/88. - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-
se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 

a) O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, 
ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a 
reserva, nos termos da lei; 

b) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; 
c) Aplicam-se ao Militar as regras do teto remuneratório;  
d) Aplica-se também a vedação a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;  
e) Ademais, aplica-se a regra constitucional que afirma que os acréscimos pecuniários 

percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores. 

4 - PARTICULARES EM COLABORAÇÃO COM O PODER PÚBLICO 

4.1 - Agentes Honoríficos 

São aqueles que exercem função pública relevante (múnus público), em caráter transitório, 
convocados, designados ou nomeados para cumprir objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
recreativos ou de assistência social, como o mesário eleitoral, o jurado e os conscritos. 

4.2 - Agentes Delegados  

são os destinatários de função específica, realizando-a em nome próprio, tal como ocorre com os 
serventuários da Justiça em serventias (cartórios) extrajudiciais. Ademais, são agentes delegados 
os leiloeiros, os tradutores juramentos e os intérpretes públicos.  

4.3 - Gestores de Negócios Públicos 

são aqueles que, espontaneamente, assumem determinada função pública em momento de 
calamidades públicas ou emergências. 

4.4 - Agentes Credenciados 

São aqueles que recebem a incumbência de representar a Administração em determinado evento 
ou na prática de determinada atividade, mediante remuneração. Ex.: advogado estrangeiro que 
representa a União em um processo no exterior. 
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Agentes de Fato 

Existe a classificação dos agentes de fato, os quais, mesmo sem serem investido na função pública 
de forma regular, exercem uma função pública.  

Os agentes de fato  

“são particulares que não possuem vínculos válidos com o Estado, mas desempenham 
funções públicas com a intenção de satisfazer o interesse público. São os particulares 
que exercem função pública sem a investidura prévia e válida”9 

Por óbvio, os agentes de fato desempenham uma função pública de caráter excepcional, sem 
qualquer enquadramento legal, mas possível de ocorrer na Administração. 

Perceba-se que os agentes de fato não se confundem com a usurpação de função pública, uma 
vez que aqueles exercem a função pública de boa-fé, ao passo que, na usurpação, há a má-fé do 
sujeito. 

Podem ser divididos em dois grupos: 

a) agentes necessários; 
b) agentes putativos. 

Os primeiros, segundo Carvalho Filho10,  

“são aqueles que praticam atos e executam atividades em situações excepcionais, 
como, por exemplo, as de emergência, em colaboração com o Poder Público”. Por sua 
vez, os segundos, segundo o mesmo autor, “são os que desempenham uma atividade 

 

 

9 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo.5ª ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. P. 678. 

10 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 
2013. p.593 
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pública na presunção de que há legitimidade, embora não tenha havido investidura 
dentro do procedimento legalmente exigido”.  

Em relação aos efeitos dos atos praticados pelos agentes putativos, existe grande divergência 
entre a doutrina. Há quem afirme que os atos produzidos por esses agentes são válidos perante 
3º de boa-fé. Contudo, existe doutrina que afirma que são atos inexistentes, afinal, há a chamada 
usurpação de função pública, considerada crime nos termos do art. 328 do Código Penal11. 

 

REGIMES JURÍDICOS FUNCIONAIS 

1 - REGIME ESTATUTÁRIO 

O primeiro regime jurídico que merece ser estudado é o regime jurídico estatutário, o qual é  

“o conjunto de regras que regulam a relação jurídica funcional entre o servidor público 
estatutário e o Estado” 12.  

Lembre-se que esse conjunto de regras é chamado de estatuto, isto é, uma LEI de iniciativa de 
cada ente federado. Portanto, desta situação, sabe-se que existem vários estatutos, uma vez que 
cada ente federado, que tenha adotado o regime estatutário para seus servidores, terá sua lei 
estatutária. 

 

 

11 Usurpação de função pública 

Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública: 

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem: 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

12 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 599 
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A União adotou o regime jurídico estatutário para seus servidores e, dessa forma, o seu estatuto 
funcional é a Lei nº 8.112/90. 

Os servidores estatutários e o Poder Público têm uma relação NÃO contratual. É, na verdade, uma 
relação INSTITUCIONAL.  

Os litígios entre servidores público federais e a União serão solucionados na Justiça Federal. Por 
sua vez, os litígios entre servidores públicos estaduais e municipais serão solucionados na Justiça 
Estadual. 

2 - REGIME TRABALHISTA 

O segundo regime jurídico funcional a ser estudado é o regime trabalhista ou de contrato de 
trabalho, o qual é “aquele constituído entre o Estado e seu servidor trabalhista” 13. As regras 
estabelecidas para esse tipo de servidor estão previstas na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Diferentemente do regime estatutário, o regime celetista caracteriza-se pela unicidade normativa, 
ou seja, há apenas um único diploma legal a regular as relações dos empregados públicos e o 
poder público. Dessa forma, todo ente federado que adotar o regime jurídico celetista deverá 
seguir as regras estabelecidas na CLT. 

Os servidores trabalhistas e o Poder Público possuem uma relação contratual, qual seja, a relação 
de contrato de trabalho. 

Os litígios que possam ocorrer entre os empregados públicos e os entes federados (União, Estado, 
DF e Município), decorrentes da relação de trabalho, devem ser solucionados na Justiça do 
Trabalho. 

Ocorre, porém, que, de acordo com o STF, a justiça comum, federal ou estadual, é competente 
para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública 
direta, autarquias e fundações públicas.14 

 

 

13 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 
2013. P. 601 

14 STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 846854 Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 
01/08/2017. Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-022 DIVULG 06-02-
2018 PUBLIC 07-02-2018 
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3 - REGIME ESPECIAL 

Os servidores temporários possuem com o Poder Público uma relação jurídica funcional.  

Perceba que o texto da Constituição da República, no art. 37, IX, diz que  

“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público”. 

Ora, perceba que, por meio desse artigo constitucional, há de se entender que a relação jurídica 
funcional existente entre o servidor temporário e o Poder Público é de natureza contratual. Veja 
que o contrato não é um contrato de trabalho, mas um contrato de direito administrativo, o qual 
estabelece “um vínculo de trabalho subordinado entre a Administração e o servidor”15. 

REGIME JURÍDICO ÚNICO - RJU 

O art. 39, “caput” da CR/88, em sua redação original, afirmava que os entes federados (União, 
Estados, DF e Municípios) instituirão, no âmbito se suas competências, um REGIME JURÍDICO 
ÚNICO para os servidores da Administração Pública direta, suas autarquias e fundações. 

O que seria o Regime Jurídica Único?  

1ª corrente: RJU seria a possibilidade de escolha que os Entes Federados possuem entre o regime 
estatutário e celetista. 

2ª corrente: RJU seria necessariamente o regime estatutário. 

O regime jurídico único, todavia, foi abolido pela EC nº 19/98, a qual permitiu que houvesse uma 
pluralidade de regimes jurídicos que disciplinassem as relações com os seus servidores. Em outras 
palavras, permitiu-se que os entes federados recrutassem servidores sob mais de um regime 
jurídico.  

 

 

15 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 605 
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Dessa forma, os entes federados poderiam ter servidores sob o vínculo estatutário e sob o vínculo 
de contrato de trabalho. 

A União, por exemplo, em 2000, por meio da Lei nº 9962/00, instituiu, em seu âmbito, a 
possibilidade de realizar concursos públicos que selecionassem empregados públicos. 

Importante dizer que o ente federado poderia continuar adotando apenas um regime jurídico, 
contudo,  

“se o fizesse, não seria por imposição constitucional, e sim por opção administrativa, 
feita em decorrência de avaliação de conveniência, para melhor atender a suas 
peculiaridades”16. 

Posteriormente, em 2007, o Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI, deferiu medida liminar 
com o intuito de suspender a eficácia do art. 39, “caput”, redação dada pela EC nº 19/98, o que 
ocasionou a retomada do sistema anteriormente vigente, qual seja, o regime jurídico único. 

Segundo o STF, a EC nº 19/98 padecia de vício de inconstitucionalidade formal, em razão de erro 
no procedimento de tramitação da emenda. 

Importante dizer que a decisão liminar do STF possui eficácia ex nunc, isto é, produz efeitos a 
partir da decisão, não retroagindo. Dessa forma, subsistem as legislações editadas sob a égide do 
dispositivo suspenso. 

Por fim, deve-se entender que o regime especial, aquele dos servidores temporários, vigoraria 
junto com o outro regime jurídico escolhido pelo ente federado, seja o estatutário, seja o celetista. 

ARTIGOS CONSTITUCIONAIS IMPORTANTES 

Art. 37, I a VIII 

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;  

OBS: Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo 
situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais, como aquelas que 

 

 

16 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 
2013. P. 609 
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prejudiquem a disciplina e a boa ordem, sejam extremistas, racistas, preconceituosas ou que 
atentem contra a instituição. A cláusula de edital que estabeleça a restrição de tatuagens violaria 
os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade.17 

A Lei 8.112/90, em seu artigo 5º, I, afirma que a nacionalidade brasileira é requisito para 
provimento para cargo público. Contudo, a própria lei estabelece que professores de 
universidades federais podem ser estrangeiros. 

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;  

OBS: Observe que não existe concurso público somente de título. É necessário que ocorra PROVA. 

Súmula Vinculante 43 STF - É inconstitucional toda modalidade de provimento que 
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado 
ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente 
investido. 

Aplicando a r. súmula, o STF entendeu ser inconstutcional a equiparação de carreira de nível médio 
a outra de nível superior, de modo que constituiria ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da 
CF/88.18 

SÚMULA VINCULANTE nº 44 STF Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a 
habilitação de candidato a cargo público. 

SÚMULA Nº 683 STF O LIMITE DE IDADE PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO 
PÚBLICO SÓ SE LEGITIMA EM FACE DO ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO 
POSSA SER JUSTIFICADO PELA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER 
PREENCHIDO. 

SÚMULA Nº 684 STF É INCONSTITUCIONAL O VETO NÃO MOTIVADO À 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO. 

 

 

17 STF. Re 898450 – 17/08/2016. 

18 STF - ADI 3199, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=683.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=684.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas


 

Agentes Públicos 
Prof. Bruno Betti 
 

 

 

17 
58 

SÚMULA Nº 266 STJ O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser 
exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. 

Contudo, observe que, recentemente, o STF, em julgado publicado no Informativo 821, afirma 
que A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz 
substituto, nos termos do art. 93, I, da CF, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no 
concurso público. 

Ademais, importante analisar o caso de uma servidora gestante ocupante de cargo em comissão. 
Como se sabe, o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, mas a gestante tem direito 
à estabilidade provisória. Diante desse conflito, o STF ponderou e concluiu que a Administração 
Pública não pode exonerar servidora gestante, ainda que esta ocupe cargo exonerável “ad 
nutum”.19 

Outro ponto relevante consiste no fato de a nomeação tardia de candidatos aprovados em 
concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às 
promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 
nomeação20. 

Nesse mesmo sentido, o candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem 
direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou 
previdenciários a partir da data em que deveria ter sido nomeado. A investidura no cargo, através 
da nomeação, seguida da posse e do efetivo exercício, é que gera o direito às prerrogativas 
funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito.21 

Outro ponto relevante a ser estudado é acerca da possibilidade de realização das etapas de 
concurso em datas e horários distintos, por razões religiosas. O STF, no RE 611874, fixou a 
seguinte tese de repercussão geral: 

Nos termos do artigo 5º, inciso VIII, da Constituição Federal, é possível a realização de 
etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por 
candidato que invoca escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que 
presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os 

 

 

19 STF Re 420.839/DF, 26/04/2012. 

20 STF - [RE 629.392, rel. min. Marco Aurélio, j. 8-6-2017, P, DJE de 1º-2-2018, Tema 454.] 

21 STF - RE 655.265-AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 5-4-2019, P, DJE de 2-5-2019 



 

Agentes Públicos 
Prof. Bruno Betti 
 

 

 

18 
58 

candidatos e que não acarreta ônus desproporcional à administração pública, que 
deverá decidir de maneira fundamentada. 

Ademais, o mesmo entendimento foi fixado pelo STF no que tange fixação de critérios alternativos 
para regular o exercício dos deveres funcionais de servidores, em razão de questões religiosas. A 
seguinte tese de repercussão geral foi fixada: 

Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal, é possível à administração 
pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o 
regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de 
servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde 
que, presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no 
exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à administração pública, 
que deverá decidir de maneira fundamentada. 

Outro ponto relevante é a responsabilidade do Estado por danos materiais causados a candidatos 
em concurso público. O STF fixou, no RE 662405, a seguinte tese de repercussão geral: 

O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em 
concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da 
CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude. 

 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma 
vez, por igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado 
em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade 
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 

OBS: A expressão “prazo improrrogável” deve ser interpretada extensivamente. Dessa forma, será 
entendida como o prazo dentro do qual o concurso público tem validade. Nesse sentido, RE nº 
192.568 STF. 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

OBS: O STF estabeleceu, no RE 1041210, parâmetros para a criação de cargos em comissão. 
Observe a tese de repercussão geral fixada: 
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a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de 
direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades 
burocráticas, técnicas ou operacionais; 

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade 
nomeante e o servidor nomeado; 

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a 
necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos 
efetivos no ente federativo que os criar; e 

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e 
objetiva, na própria lei que os instituir. 

 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;  

OBS: O Direito de Greve está estabelecido em uma norma constitucional de eficácia limitada, ou 
seja, precisa da edição de uma lei para gerar os seus plenos efeitos. Contudo, como é sabido, a 
lei de greve da iniciativa pública não existe. A despeito disso, os servidores públicos podem 
realizar o direito de greve, pois irão utilizar, por analogia, a lei de greve da iniciativa privada. Nesse 
momento, o STF adotou a teoria concretista geral. 

Ainda, sobre o direito de greve, observe que, de acordo com o STF22, o seu exercício não 
caracteriza abandono de cargo, pois não configura falta injustificada. 

O Supremo Tribunal Federal também fixou entendimento de que a Justiça Comum Federal ou 
Estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da 
administração direta, autarquias e fundações de direito público.23 

Outro ponto relevante, consiste na possibilidade de desconto dos dias não trabalhado em razão 
da greve. Em recente julgamento, no Re 693456/2016, o STF ratificou entendimento de que a 
administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do 

 

 

22 STF. ADI 3235/2010. 

23 STF - [RE 846.854, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 1º-8-2017, P, DJE de 7-2-2018, Tema 544.] 
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exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo 
funcional que dela decorre permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, 
contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder 
Público. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o gestor é obrigado a descontar os dias 
de paralisação, não havendo margem de discricionariedade. Caso não haja o desconto dos dias 
paralisadados, isso representará enriquecimento sem causa dos servidores que não trabalharam; 
violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público; violação ao princípio da legalidade. 

Ademais, a compensação dos dias e horas paradas ou mesmo o parcelamento dos descontos 
poderão ser objeto de negociação, uma vez que se encontram dentros das opções discricionárias 
do administrador. Ressalte-se, contudo, que não há uma obrigatoriedade de a Administração 
aceitar a compensação. 

Por sua vez, o STJ, no RMS 49.339-SP, afirmou que não se mostra razoável a possiblidade de 
desconto em parcela única sobre a remuneração do servidor público dos dias parados e não 
compensados provenientes do exercício do direito de greve. 

Na verdade, trata-se de tema que deve ser entendido com ponderações. De acordo com o STJ, 
há a necessidade de ser verificada a razoabilidade e a proporcionalidade do ato que determina o 
desconto em parcela única desses dias na remuneração, principalmente diante do pedido do 
servidor para que o desconto seja feito de forma parcelada. Portanto, pode ser possível, diante 
do caso concreto, o desconto em parcela única, desde que haja razoabilidade nesse ato. 

Por fim, de acordo com o STF, O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, 
é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de 
segurança pública. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos 
órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para 
vocalização dos interesses da categoria.24 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão 

OBS:  

 

 

24 STF - [ARE 654.432, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 5-4-2017, P, DJE de 11-6-2018, Tema 541.] 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=RMS49339
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Súmula nº 552 STJ. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com 
deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Corte 
Especial, aprovada em 4/11/2015, DJe 9/11/2015. 

Súmula nº 377 STJ O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em 
concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. 

O STF, no julgamento da ADC 41/DF, declarou a constitucionalidade dos critérios de 
autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas 
reservadas pelo sistema de cotas. Entretanto, lê-se no voto do relator, Ministro Roberto Barroso, 
que esses dois critérios serão legítimos, na medida em que viabilizem o controle de dois tipos 
possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política afirmativa de cotas: dos 
"candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se autodeclarar pretos 
ou pardos apenas para obter vantagens no certame"; e também da "própria Administração 
Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance ou a desvirtuar os 
seus objetivos". Também aduziu em seu voto que "devem ser garantidos os direitos ao 
contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato". 

Depreende-se que, nos procedimentos destinados a selecionar quem tem ou não direito a 
concorrer às vagas reservadas, tanto as declarações dos candidatos, quanto os atos dos entes que 
promovem a seleção, devem se sujeitar a algum tipo de controle. 

A autodeclaração é controlada pela Administração Pública mediante comissões preordenadas 
para realizar a heteroidentificação daqueles que se lançam na disputa; o reexame da atividade 
administrativa poderá ser feito pelos meios clássicos de controle administrativo, como a 
reclamação, o recurso administrativo e o pedido de reconsideração. 

Assim, deve-se entender, em consonância com a orientação que se consolidou no Supremo, que 
a exclusão do candidato pelo critério da heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja 
pela aferição do fenótipo, ou por qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do 
contraditório e da ampla defesa. 25 

 

 

25 STJ. RMS 62.040-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 17/12/2019, 
DJe 27/02/2020 



 

Agentes Públicos 
Prof. Bruno Betti 
 

 

 

22 
58 

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 

1 - QUADRO FUNCIONAL, CARREIRAS, CLASSES E CARGOS 

QUADRO FUNCIONAL é a reunião de carreiras, cargos isolados e funções públicas remuneradas 
que integram o mesmo órgão ou a mesma pessoa jurídica. 

Por sua vez, CARREIRA é a reunião de classes funcionais em que os seus servidores integrantes 
irão percorrer no que se constitui a progressão funcional26. 

As CLASSES funcionais são a reunião de cargos de mesma atribuição. 

Por fim, os CARGOS são as menores unidades integrantes de um órgão. Há os cargos de carreira, 
aqueles que integram as classes funcionais; há também os cargos isolados, aqueles que não 
possibilitam a progressão funcional do servidor. 

2 - CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO PÚBLICA 

De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.112/90, cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

Perceba, portanto, que cargo público é o local dentro da organização funcional dos entes federados 
e suas autarquias e fundações que, ocupados por um servidor, tem atribuições específicas e terá 
uma remuneração fixada em lei. 

Por sua vez, a expressão “função pública” é utilizada de diversas formas pela administração 
pública. Atualmente, de acordo com a Constituição da República de 1988, função pública pode 
ser: 

 

 

26 Para fins de esclarecimento, progressão funcional, segundo Marçal Justen Filho (2013, p. 967), “consiste na 
passagem do funcionário a um estágio mais elevado na carreira, seja em virtude do tempo de serviço, seja por 
efeito de merecimento, com a possibilidade de modificação de deveres e direitos”. Importante frisar que a 
progressão funcional não é a mesma coisa que promoção. Esta produz a vacância do cargo então ocupado e o 
provimento em um novo. Por sua vez, a progressão é a simples alteração do tratamento do servidor, que será 
mantido no próprio cargo. 
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a) “A atividade em si mesma, ou seja, função é sinônimo de atribuição e corresponde às 
inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços prestados pelos servidores 
públicos”27 

b) A função temporária a ser exercida pelos servidores temporários, nos termos do art. 37, IX 
da CR/88. Importante dizer que para provimento dessa função não é necessário concurso 
público, mas, apenas, um processo seletivo simplificado. 

c) A função de confiança, correspondente a chefia, direção e assessoramento. De acordo com 
o art. 37, V da CR/88, as funções de confiança serão exercidas, exclusivamente, por 
servidores titulares de cargos efetivos. 

Ademais, é necessário explicar o termo “emprego”. Esta expressão serve para identificar a relação 
trabalhista existente entre um empregado público e o Poder Público. 

 

ATENÇÃO!!!! Todo cargo público possui função, afinal, todo servidor tem 
atribuições/tarefas predeterminadas. Mas nem toda função pressupõe cargo. O 
empregado público possui função, mas não possui cargo. Na verdade, esse servidor 
possui emprego público. 

3 - INVESTIDURA: NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO 

A investidura é o conjunto de atos do Poder Público e do particular, no intuito de permitir o 
provimento do cargo público de forma legítima. 

Em outras palavras, a investidura constitui-se da nomeação, da posse e do exercício. 

É por meio da nomeação que ocorre o provimento originário de um cargo público. 

Por sua vez, a posse é o ato da investidura pelo qual ficam delegados aos servidores os direitos, 
os deveres e as prerrogativas do cargo. O ato da posse completa a investidura, afinal, é o 

 

 

27 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 611 
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momento em que os servidores assumem a obrigação do fiel cumprimento das atribuições e 
deveres a eles delegadas28. 

Por fim, o exercício, de fato, é o efetivo desempenho das funções atribuídas ao cargo ocupado 
pelo servidor. 

ESTABILIDADE 

1 - CONCEITO E REQUISITOS 

Estabilidade é o direito do servidor de exercer suas atribuições sem perturbações externas. 

Perceba que o art. 41 da CR/88 estabeleceu determinados requisitos para a aquisição da 
estabilidade, quais sejam: 

1. anos de efetivo exercício 
2. Cargo de provimento efetivo 
3. Oriundo de concurso público 
4. Aprovação em uma Avaliação ESPECIAL de desempenho 
5. Habilitação em estágio probatório29 (requisito legal). 

OBS:  

SÚMULA Nº 21 - FUNCIONÁRIO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO PODE SER 
EXONERADO NEM DEMITIDO SEM INQUÉRITO OU SEM AS FORMALIDADES LEGAIS 
DE APURAÇÃO DE SUA CAPACIDADE. 

SÚMULA Nº 22 - O ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO PROTEGE O FUNCIONÁRIO 
CONTRA A EXTINÇÃO DO CARGO. 

 

 

28 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 621 

29 Estágio Probatório é “o período dentro do qual o servidor é aferido quanto aos requisitos necessários para o 
desempenho do cargo, relativos ao interesse no serviço, adequação, disciplina, assiduidade e outros do mesmo 
gênero” (CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: 
Atlas, 2013. P 673). De acordo com o STF, em sua súmula 21, o servidor em estágio probatório não pode ser 
exonerado sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=21.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=22.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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Observe que o direito de estabilidade é concedido somente ao servidor estatutário, não sendo 
extensivo ao servidor sob o vínculo de contrato de trabalho.  

O Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral, fixou entendimento de que a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a 
demissão de seus empregados. Trata-se de tese que substitiu a anterior, que estendia o dever de 
motivação a todos os empregados públicos. 

A instauração do PAD, contudo, continua obrigatória somente para servidores estatutários 

A jurisprudência do STF rompe com o entendimento do TST em sua OJ – 247, em que se 
posicionava pela desnecessidade de motivação da demissão de um empregado público. 

Ademais, atente-se que o a estabilidade diz respeito ao serviço público, e não ao cargo, conforme 
já se posicionou o STJ. Em outras palavras, o servidor estável, ao ser investido em novo cargo, 
NÃO está dispensado de cumprir o estágio probatório nesse novo cargo. 

Atente-se ainda a um julgado relevante do STJ. De acordo com a Corte Cidadã, em situações 
excepcionais, é possível, para efeito de estabilidade, a contagem do tempo de serviço prestado 
por força de decisão liminar. 

2 - ESTABILIDADE X EFETIVIDADE 

Estabilidade é a garantia constitucional do servidor estatutário de permanecer no serviço público, 
após o cumprimento dos requisitos necessários. Por sua vez, efetividade é o instituto que qualifica 
os cargos efetivo, de maneira a distingui-los dos cargos em comissão. 

3 - PERDA DO CARGO PELO SERVIDOR ESTÁVEL 

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

OBS: De acordo com o STJ, é possível a cassação de aposentadoria de servidor público pela 
prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão.30 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

 

 

30 STJ. MS 23.608-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
maioria, julgado em 27/11/2019, DJe 05/03/2020 
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III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa.  

IV. Adequar as despesas de pessoal aos limites fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
nº 101/00), conforme estabelece o art. 169, § 4º da CR/88. 

Constate-se que as duas primeiras hipóteses são hipóteses de demissão, ao passo que as duas 
últimas são hipóteses de exoneração. Sobre a exoneração, a jurisprudência do STF firmou-se no 
sentido de que o ato de exoneração do servidor é meramente declaratório, podendo ocorrer após 
o prazo de 3 anos fixados para o estágio probatório, desde que as avaliações de desempenho 
sejam efetuadas dentro do prazo constitucional.31 

Observe que esta última situação não é caso de demissão. É caso de exoneração. Contudo, esta 
hipótese irá acontecer somente após a adoção de outras medidas: 

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e 
funções de confiança. 

II - exoneração dos servidores não estáveis. 

OBS: Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do art. 169, § 3º, II, da Constituição 
Federal aqueles admitidos na administração direta, autárquica e fundacional sem concurso público 
de provas ou de provas e títulos após o dia 5 de outubro de 1983. 

Se estas medidas não forem suficientes, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato 
normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou 
unidade administrativa objeto da redução de pessoal.  

O servidor que perder o cargo nessa situação fará jus a indenização correspondente a um mês de 
remuneração por ano de serviço.  

O cargo objeto da redução será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou 
função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.  

V. Servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente 
de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos 
requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. 

 

 

31 RE 805.491 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 23-2-2016, 2ª T, DJE de 29-4-2016 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10823941
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4 - ESTABILIZAÇÃO 

Art. 19 ADCT - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em 
exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos 
continuados, e que não tenham sido admitidos por meio de concurso público são 
considerados estáveis no serviço público. 

5 - COMENTÁRIOS IMPORTANTES 

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, 
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço.  

Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 
cargo.  

Observe que o instituto da disponibilidade, portanto, é a situação funcional na qual o servidor 
passa para a inatividade, até o seu adequado aproveitamento, momento em que retornará a 
atividade.  

MANDATO ELETIVO 

Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 

Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função. 

Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 

Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 

Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
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Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse 
regime, no ente federativo de origem. 

APOSENTADORIA 

Em relação ao regime de aposentadoria dos servidores públicos é preciso observar que existem 
dois regimes de aposentadoria, quais sejam o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 

O RGPS aplicar-se-á aos empregados pertencentes, em regra, à iniciativa privada e regidos pela 
CLT. Ademais, em termos de Direito Administrativo, o servidores estatutários ocupantes 
exclusivamente de cargo em comissão, os empregados públicos e os servidores temporários, 
inclusive mandato eletivo, estarão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do 
art. 40, §13 da CR/88. 

Por sua vez, o RPPS aplicar-se-á aos servidores titulares de cargos efetivos e aos servidores titulares 
de cargo em comissão do recrutamento estrito. 

RPPS: 

Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e aposentados e dos pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

OBS:  

1. Caráter Contributivo: Atentem-se ao fato de o RPPS ser mantido por meio de contribuições 
feitas pelos servidores ativos, os inativos, os pensionistas e o próprio ente público instituidor 
do Regime Próprio. 

2. Caráter Solidário:  

“A solidariedade em relação ao regime está a indicar que a contribuição previdenciária 
não se destina apenas a assegurar benefício ao contribuinte e à sua família, mas, ao 
contrário, assume objetivo também de caráter social, exigindo-se que pessoas já 
beneficiadas pelo regime continuem tendo a obrigação de pagar a contribuição 
previdenciária, agora não mais para o exercícios de direito próprio, mas sim em favor 
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do sistema do qual são integrantes, ainda que já tenham conquistado seu direito 
pessoal”32 

1 - MODALIDADES DE APOSENTADORIA 

Nos termos do art. 40, § 1º e § 4º da CR/88, admite-se quatro modalidades de aposentadoria: 

a) Por invalidez 
b) Compulsória 
c) Voluntária 
d) Especial 

1.1 - Aposentadoria POR INVALIDEZ 

De acordo com o art. 40, §1º, I, da CR/88, a aposentadoria em questão ocorre por incapacidade 
permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de 
readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para 
verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma 
de lei do respectivo ente federativo. 

1.2 - Aposentadoria COMPULSÓRIA33 

Esta modalidade de aposentadoria ocorrerá quando o servidor atingir a idade de 70 anos, ou aos 
75 anos de idade, na forma da Lei Complementar. Esta Lei complementar é a LC 152, DE 3 DE 
DEZEMBRO DE 2015. 

Perceba que não há escolha ao servidor, nem a Administração, de forma que completado o 
requisito de idade deve haver a aposentadoria compulsória. Observe que os proventos serão 
proporcionais ao tempo de contribuição. 

OBS: 1) Não é aplicável a regra da aposentadoria compulsória por idade na hipótese de servidor 
público que ocupe exclusivamente cargo em comissão. Com efeito, a regra prevista no art. 40, § 
1º, II, da CF, cujo teor prevê a aposentadoria compulsória do septuagenário, destina-se a 

 

 

32 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 
2013. P. 690. 

33 De acordo com o STF, essa aposentadoria não se aplica aos Notários e Registradores, conforme Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 2602. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20152-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20152-2015?OpenDocument
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disciplinar o regime jurídico dos servidores efetivos, não se aplicando aos servidores em geral. 
Assim, ao que ocupa exclusivamente cargo em comissão, aplica-se, conforme determina o § 13 
do art. 40 da CF, o regime geral de previdência social, no qual não é prevista a aposentadoria 
compulsória por idade. 34 

1.3 - Aposentadoria VOLUNTÁRIA 

No âmbito da União, a aposentadoria voluntária ocorrerá: 

• Se mulher, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade; 
• Se homem, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade; 

No âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na idade mínima estabelecida 
mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de 
contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente 
federativo.    

OBS: 

✓ Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor 
titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária 
e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência 
equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade 
para aposentadoria compulsória. 

✓ Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em 
relação às idades, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei 
complementar do respectivo ente federativo.  

Observe que, o STF, por meio da Súmula 726 entendeu que não se computará o tempo de serviço 
prestado fora da sala de aula. Contudo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.393/95) 
estabeleceu que as atribuições de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico também fazem jus ao benefício constitucional. O próprio STF 
entendeu correta essa interpretação. 

 

 

34 STJ. RMS 36.950-RO, Rel. Min. Castro Meira, DJe 26/4/2013 (Informativo nº 0523). 
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1.4 - Aposentadoria ESPECIAL 

Nos termos do art. 40, §4º, da CR/88, É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados 
para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos 
§§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.   

Assim, os requisitos diferenciados poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo 
ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria: 

• de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.            

• de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial. 
• de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, 

físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a 
caracterização por categoria profissional ou ocupação.     

2 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo 
Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de 
cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social. 

O regime de previdência complementar oferecerá plano de benefícios somente na modalidade 
contribuição definida, e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência 
complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.     

Somente mediante sua prévia e expressa opção, o regime de previdência complementar poderá 
ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato 
de instituição do correspondente regime de previdência complementar.    

3 - CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime 
próprio de previdência social que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social, com percentual igual ao estabelecido para os servidores 
titulares de cargos efetivos. Em outras palavras, o servidor inativo e o pensionista irão contribuir 
nos mesmos moldes do servidor ativo. 
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4 - COMENTÁRIOS IMPORTANTES 

É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor 
real, conforme critérios estabelecidos em lei.  

O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de 
aposentadoria, assegurando a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime 
Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, 
observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei, bem como 
o tempo de serviço militar exercido e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência 
Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação 
militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição 
referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes e o tempo de serviço 
correspondente para efeito de disponibilidade.  

A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 

O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas 
atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a 
habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do 
cargo de origem. 

A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, 
emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o 
rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 

É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a 
seus dependentes que não seja decorrente da previdência complementar ou que não seja prevista 
em lei que extinga regime próprio de previdência social 

Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal 
estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de 
responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:           

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de 
Previdência Social;             

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; 

III - fiscalização pela União e controle externo e social;  
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IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;  

V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 
249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, 
direitos e ativos de qualquer natureza;             

VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial;  

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios 
relacionados com governança, controle interno e transparência;  

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem 
atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;   

X - condições para adesão a consórcio público;  

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de 
contribuições ordinárias e extraordinárias.     

5 - PENSÕES 

De acordo com o art. 40, §7º, da CR/88, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida 
pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do 
respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos 
servidores agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial decorrente de agressão sofrida 
no exercício ou em razão da função.  

REGIME REMUNERATÓRIO 

 

OBS: os acréscimos pecuniários NÃO SERÃO computados NEM acumulados para fins de 
acréscimos ULTERIORES. (art. 37, XIV, CF/88). 

SUBSÍDIO - é a remuneração paga aos agentes políticos e aos membros de poder consistente 
numa PARCELA ÚNICA na qual é VEDADO o acréscimo de qualquer outra parcela remuneratória. 
Ao subsídio PODE acrescer as parcelas de caráter indenizatório (pode acrescer sempre). PODE 
acrescer TAMBÉM alguns direitos constitucionais (ex: hora extra, 1/3 de férias). 
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Nesse sentido, o STF já se posicionou que o art.39, §4º da CR/88 não pe incompatível com o 
pagamento de terço de férias e o décimo terceiro salário. Isso porque o regime de subsídio é 
incompatível apenas com o pagamento de outras parcelas remuneratórias de naturza mensal, o 
que não é o caso do décimo terceiro e das férias, que são verbas pagas a todos os trabalhadores 
e servidores, com periodicidade anual. Por outro lado, a verba de representação não poderá ser 
paga a quem perceba subsídio, pois tem natureza remuneratória, independentemente da lei 
atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória.35 

OBS: art. 39, §8º, CF/88 - servidores organizados em carreira PODEM perceber subsídio.  

SALÁRIO - é a contraprestação paga aos empregados públicos. 

OBS: A ausência de critérios mínimos e razoáveis para concessão do benefício, especialmente a 
incorporação da vantagem, decorrente da continuidade do pagamento após o exercício da 
função, caracteriza concessão graciosa de vantagem remuneratória e, consequentemente, 
privilégio injustificado, que, além de não atender ao interesse público, é inconciliável com o ideal 
republicano e a moralidade.36 

2 - PRINCÍPIOS DO REGIME REMUNERATÓRIO 

2.1 - Princípio da Estrita Legalidade (art. 37, X, CF/88) 

A remuneração e os subsídios somente podem ser alterados ou fixados por lei específica. 

Nesse sentido, importante a Súmula Vinculante 37 do STF, que assim dispõe: Não cabe ao Poder 
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 
fundamento de isonomia. 

2.2 - Princípio da Revisão Anual (art. 37, X, CF/88) 

Anualmente, na mesma data e sem distinção de índices os servidores terão direito a uma revisão 
geral das suas remunerações. 

Para que essa revisão anual aconteça é necessário também uma lei específica (Lei 10.331/11) 

 

 

35 [RE 650.898, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 1º-2-2017, P, DJE de 24-8-2017, tema 484.] 

36 STF - [ADI 2.821, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 20-12-2019, P, DJE de 26-2-2020.] 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4115555
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VISA A PROTEGER a remuneração do servidor contra a inflação. 

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, de acordo com o STF37, depende, 
cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 

Importante questão sobre o tema é a decisão do Supremo Tribunal Federal, no RE 565089, que 
fixou a seguinte tese de repercussão geral: 

O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos 
servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, 
não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se 
pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão 

2.3 - Princípio da Irredutibilidade das Remunerações 

REGRA: as remunerações são IRREDUTÍVEIS 

EXCEÇÕES:  

• Imposto de Renda 
• Contribuição Sindical 
• Contribuição Previdenciária 
• Adequação ao teto 

OBS: de acordo com o STF a irredutibilidade prevista na CF/88 é NOMINAL (o número da 
remuneração é que NÃO PODE ser reduzido). 

O valor real NÃO É PROTEGIDO pela Constituição (é o poder de compra da moeda). 

3 - TETO REMUNERATÓRIO 

CONCEITO: é o máximo pago aos agentes públicos (limite) 

NÃO INCIDEM NO TETO: são verbas que vão incidir na remuneração do servidor mas não serão 
contadas para o teto 

 

 

37 STF - RE 905357 
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• verbas de caráter indenizatório (ex: auxílio moradia...) 
• salário de EP e SEM que NÃO recebam verbas públicas para pagamento de despesa de 

pessoal e para o custeio em geral 
• direitos constitucionais (ex: 1/3 de férias , hora extra...) 

TETOS EM ESPÉCIE: art, 37, XI, CF/88 

TETO GERAL = TETO UNIÃO é o subsídio mensal em espécie pago aos ministros do STF 

TETO MUNICÍPIOS = é o subsídio mensal em espécie pago aos prefeitos 

TETO ESTADOS = Poder Executivo = é o subsídio mensal em espécie pago ao Governador 

   Poder Legislativo = é o subsídio mensal em espécie pago ao Deputado Estadual 

   Poder Judiciário = é o subsídio mensal em espécie pago ao Desembargador (até 
90,25% STF38) 

    

           - Membros MP 

           - Defensores Públicos 

           - Procuradores 

Art. 37, §12º, CF/88 - uma emenda a constituição do estado PODERÁ estabelecer como teto único 
o subsídio mensal em espécie pago ao Desembargador, contudo isso NÃO SE APLICA ao 
Deputados Estaduais e aos Vereadores. 

 

 

38 O STF dá uma interpretação conforme à Constituição Federal para excluir os magistrados estaduais do âmbito 
de incidência do artigo 37, XI e o §2º, entendendo que não se poderia aplicar o limite de 90,25% aos 
desembargadores. O STF entendeu que esse limite não se aplica aos desembargadores porque iria feria o 
princípio da isonomia, de modo que implicaria em um tratamento discriminatório entre os juízes estaduais e 
juízes federais, que se submetem a LOMAN. - ADI 3854/MC 
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ATENÇÃO!!!! A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da 

Constituição da República, compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem 

nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,25% (noventa 

inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do 

STF.39 

3.1 - Artigos Constitucionais Importantes: 

- Art. 37, XII, CF/88: os vencimentos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo NÃO 
PODERÃO ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. → isso se aplica para cargos 
idênticos ou assemelhados 

PODER JUDICIÁRIO + PODER LEGISLATIVO = PODER EXECUTIVO 

Art. 37, XIII, CF/88: é VEDADA a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal 

VINCULAÇÃO = é condicionar o aumento de uma carreira inferior ao de uma carreira superior (se 
aumenta analista, aumenta técnico) 

EQUIPARAÇÃO = cargos de mesma hierarquia mas de estruturas diferentes ( poderes, órgãos 
diferentes) = cargo técnico TRT = cargo técnico TRE 

Acumulação Remunerada 

 

 

39 STF. Plenário. RE 663696/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/2/2019 (Info 932) 

 



 

Agentes Públicos 
Prof. Bruno Betti 
 

 

 

38 
58 

Exercer 2 cargos e receber pelos 2 

- REGRA: é VEDADA 

- EXCEÇÕES: - 2 cargos de professor; 

  - 1 cargo de professor + 1 técnico ou científico (exige especialidade para os 2);  

  - 2 cargos de profissionais da área da saúde (tem que ter profissão regulamentada); 

  - Vereador + cargo/emprego (com compatibilidade de horários); 

  - Magistrado + Magistério. 

Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a 
incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos 
formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do 
agente público.40 

 

ATENÇÃO!!! Em recente julgamento, o STF fixou, no RE 602584, a seguinte tese de repercussão 
geral:  

Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda 
Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da 
Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão 
percebida por servidor. 

Assim, perceba que, quando houver acumulação de remuneração ou de proventos de 
aposentadoria, o teto será analisado individualmente e, não, pelo somatório. 

 

 

40 STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 26 e 27/4/2017 (repercussão geral) (Info 
862) 
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Porém, quando a acumulação for de remuneração ou proventos com pensão por morte, o teto 
remuneratório incidirá pelo somatório. 

É possível a acumulação de um cargo público de professor com outro de intérprete e tradutor da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).41 

A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público, conforme o art. 37, XVII da CR/88. 

Veja o esquema abaixo: 

Remuneração + Remuneração → SÓ É POSSÍVEL NOS CASOS ACIMA 

Proventos + Proventos → SÓ É POSSÍVEL NOS CARGOS ACUMULÁVEIS – (Art. 40, §10º da 
CR/88. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de 
previdência previsto neste artigo). 

Remuneração + Proventos (recebe de 1 cargo na ativa e está aposentado em outro), só é possível: 

  * cargos acumuláveis; 

  * cargo em comissão;  

  * mandato eletivo. 

Art. 37, § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os 
cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

ATENÇÃO:  

 

 

41 STJ. 2ª Turma. REsp 1.569.547-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/12/2015 (Info 575) 
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Ex: Um servidor público submetido ao vínculo do RPPS. Uma vez aposentado, esse sujeito passa 
em concurso público sob o vínculo previdenciário do RGPS. Ele não vai poder exercer a função 
vinculada ao RGPS e receber cumulativamente aposentadoria do RPPS. 

Ex 2: Um servidor público vinculado ao RGPS. O sujeito passa num concurso sob o vínculo do 
RPPS. Nessa situação, o servidor vai poder exercer a função e receber cumulativamente os 
vencimentos do RGPS. 

ATENÇÃO: 

Art. 11 da EC 20/98 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não 
se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a 
publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por 
concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na 
Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria 
pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-
se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo. 

Exemplificando, um sujeito se aposenta como juiz e faz concurso e vira procurador da república. 
Logo, é um juiz aposentado e procurador da república em atividade. Com a EC nº 20/98, isso se 
torna uma situação vedada, em que não cabe em nenhuma das exceções do §10. Contudo, essa 
regra prevista no artigo 11 da EC nº 20/98 permite que esse indivíduo continue desempenhando 
a função de procurador da república, mesmo após o advento da proibição. Essa permissão é 
apenas para que o sujeito continue desempenhando aquela função na atividade, pois ele não 
pode, posteriormente, aposentar-se como procurador da república e receber duas 
aposentadorias. 

DO CONCURSO PÚBLICO E SUAS DIVERSAS POLÊMICAS NA 

JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ 

1 - DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE A CORREÇÃO DE QUESTÕES EM 
CONCURSO PÚBLICO 

RE N. 632.853-CE RELATOR: MIN. GILMAR MENDES 

STF reafirma sua jurisprudência de que não cabe controle judicial referente à correção das 
questões em concurso público, uma vez que isso seria controle de mérito, que não pode ser feito 
pelo Poder Judiciário. 
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Cabe apenas controle para se verificar se a matéria cobrada na questão está ou não no programa 
do edital do concurso, por se tratar, aqui, de controle de legalidade 

2 - DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO 
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS E O CADASTRO DE 
RESERVAS 

RE nº 598099 – Candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à 
nomeação. A administração Pública está vinculada ao número de vagas previstas no edital. Este 
julgado respeita o princípio da segurança jurídica e seu subprincípio da confiança legítima. 

No entanto, o STF entendeu que devem ser levadas em conta "situações excepcionalíssimas" que 
justifiquem soluções diferenciadas devidamente motivadas de acordo com o interesse público. 
Segundo ele, tais situações devem apresentar as seguintes características: Superveniência - 
eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores 
à publicação de edital do certame público; Imprevisibilidade - a situação deve ser determinada 
por circunstâncias extraordinárias à época da publicação do edital; Gravidade – os acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade 
excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; 
Crises econômicas de grandes proporções; Guerras; Fenômenos naturais que causem calamidade 
pública ou comoção interna; Necessidade – a administração somente pode adotar tal medida 
quando não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e 
imprevisível. 

3 - DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E O SURGIMENTO DE 
NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE 

Sobre esse tema, a jurisprudência dos tribunais superiores está longe um posicionamento pacífico. 
Veja abaixo os diversos julgados e contradições dos tribunais. 

3.1 - RE 837311/PI, rel. Min. Luiz Fux, 14.10.2015 

O plenário destacou que incumbiria à Administração, no âmbito de seu espaço de 
discricionariedade, avaliar, de forma racional e eficiente, a conveniência e oportunidade de novas 
convocações durante a validade do certame. Assim, o surgimento de novas vagas durante o prazo 
de validade de concurso não geraria, automaticamente, um direito à nomeação dos candidatos 
aprovados fora das vagas do edital, nem mesmo que novo concurso fosse aberto durante a 
validade do primeiro. O provimento dos cargos dependeria de análise discricionária da 
Administração Pública, moldada pelo crivo de conveniência e oportunidade. A despeito da 
vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, poderiam 
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surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justificassem a inocorrência da 
nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do 
direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. A referida 
discricionariedade, porém, seria aquela consentânea com o Direito Administrativo 
contemporâneo, ou seja, não seria livre e irrestrita, mas vinculada a certas premissas. Ou seja, 
deveria basear-se no dever de boa-fé da Administração Pública, além de pautar-se por um 
incondicional respeito aos direitos fundamentais e aos princípios da eficiência, da impessoalidade, 
da moralidade e da proteção da confiança, todos inerentes ao Estado de Direito. Em suma, se 
seria verdade que a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, além do número 
de vagas do edital, estaria sujeita à discricionariedade da Administração Pública, não menos 
verdadeiro seria que essa discricionariedade deveria ser exercida legitimamente. Desse modo, 
nenhum candidato, estivesse ele dentro ou fora do número de vagas do edital, poderia ficar refém 
de condutas que, deliberadamente, deixassem escoar, desnecessariamente e, por vezes, de modo 
reprovável, o prazo de validade do concurso para que fossem nomeados, apenas, os aprovados 
em novo concurso. Se a Administração decidisse preencher imediatamente determinadas vagas 
por meio do necessário concurso, e existissem candidatos aprovados em cadastro de reserva de 
concurso válido, o princípio da boa-fé vincularia a discricionariedade da Administração e lhe 
imporia o necessário preenchimento das vagas pelos aprovados no certame ainda em validade. 
Desse modo, quem fosse aprovado em concurso além das vagas previstas no edital não ostentaria 
um direito subjetivo de ser nomeado, mesmo que aberto novo edital durante a validade do 
certame (CF, art. 37, IV). Possuiria, ao revés, mera expectativa de direito que seria convolada em 
direito adquirido à nomeação, apenas, na excepcional circunstância de ficar demonstrado, de 
forma inequívoca, a necessidade de novas nomeações durante a validade do concurso. Uma coisa 
seria a vacância do cargo, outra a vacância acompanhada do manifesto comportamento da 
Administração destinado a prover os cargos durante a validade do concurso, e isso, contudo, não 
ficaria caracterizado pela mera publicação de novo edital de concurso. 

O Plenário ressaltou que a aprovação em concurso público só originaria direito subjetivo à 
nomeação: a) quando ela ocorresse dentro do número de vagas previstas no edital; b) quando 
houvesse preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação no concurso; e c) 
quando surgissem novas vagas durante a validade do concurso e, excepcionalmente, a 
Administração Pública, mesmo após reconhecer, de forma inequívoca e demonstrada 
casuisticamente, a necessidade do provimento das vagas durante a validade do concurso, 
deixasse o referido prazo escoar para nomear candidatos de concurso superveniente, o que teria 
ocorrido na espécie. O Ministro Edson Fachin, ao também negar provimento ao recurso, 
considerou, no entanto, que a necessidade de observância da eficiência administrativa e do 
adequado manejo dos recursos públicos, ensejaria o dever de a administração convocar todos os 
candidatos aprovados em concursos públicos, até o preenchimento de todas as vagas, ressalvados 
motivos financeiros e razões de eficiência administrativa. A Ministra Rosa Weber apontou a 
necessidade de se observar o princípio da discricionariedade vinculada ao Direito, na medida em 
que, no caso em comento, quando aberto novo edital de concurso, já seriam conhecidos os 
classificados no certame anterior. Vencidos os Ministros Roberto Barroso, Teori Zavascki e Gilmar 
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Mendes, que davam provimento ao recurso por entenderem inexistente o direito subjetivo à 
nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas em 
edital, salvo em caso de preterição. Em seguida, o julgamento foi suspenso para posterior fixação 
de tese de repercussão geral. 

OBS: No julgamento da ARE 774137, declarou o STF que:  

“A jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que a ocupação precária por 
terceirização para desempenho de atribuições idênticas às de cargo efetivo vago, para 
o qual houvesse candidatos aprovados em concurso público vigente, configuraria ato 
equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, a ensejar o direito à 
nomeação” 

3.2 - Direito Administrativo. Desistência de candidato aprovado em concurso público 
dentro do número de vagas 

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público 
tem direito subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior na 
ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas, for convocado e 
manifestar desistência. O posicionamento do STJ (RMS 33.875-MT, Primeira Turma, 
DJe 22/6/2015; e AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319-ES, Segunda Turma, DJe 
9/3/2012) induz à conclusão de que o candidato constante de cadastro de reserva, ou, 
naqueles concursos em que não se utiliza essa expressão, aprovado fora do número de 
vagas previsto no edital, só terá direito à nomeação nos casos de comprovada 
preterição, seja pela inobservância da ordem de classificação, seja por contratações 
irregulares. Contudo, deve-se acrescentar e destacar que a desistência de candidatos 
aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame é hipótese diversa 
e resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse ou para a 
próxima fase do concurso, conforme o caso. É que, nessa hipótese, a necessidade e o 
interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados estão 
estabelecidos no edital de abertura do concurso, e a convocação do candidato que, 
logo após, desiste, comprova a necessidade de convocação do próximo candidato na 
ordem de classificação. Precedentes do STF citados: ARE 866.016 AgR, Primeira Turma, 
DJe 29/10/2013; ARE 661.760 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; RE 643.674 AgR, 
Segunda Turma, DJe 28/8/2013; ARE 675.202 AgR, Segunda Turma, DJe 22/8/2013. 
AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/8/2015, DJe 
27/8/2015. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=ROMS48266
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3.3 - Direito Administrativo. Desistência de candidato aprovado em concurso público fora 
do número de vagas 

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público 
tem direito subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior na ordem 
de classificação, embora aprovado fora do número de vagas, for convocado para vaga 
surgida posteriormente e manifestar desistência. O posicionamento do STJ (RMS 33.875-
MT, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; e AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319-ES, 
Segunda Turma, DJe 9/3/2012) induz à conclusão de que o candidato constante de 
cadastro de reserva, ou, naqueles concursos em que não se utiliza essa expressão, 
aprovado fora do número de vagas previsto no edital, só terá direito à nomeação nos 
casos de comprovada preterição, seja pela inobservância da ordem de classificação, 
seja por contratações irregulares. Contudo, deve-se acrescentar e destacar que a 
desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do 
certame é hipótese diversa e resulta em direito do próximo classificado à convocação 
para a posse ou para a próxima fase do concurso, conforme o caso. É que, nessa 
hipótese, a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos 
ofertados estão estabelecidos no edital de abertura do concurso, e a convocação do 
candidato que, logo após, desiste, comprova a necessidade de convocação do próximo 
candidato na ordem de classificação. Embora exista diferença entre as situações fático-
jurídicas daqueles que se encontram classificados imediatamente após o candidato 
desistente de vaga disponibilizada no edital do concurso e daqueles classificados 
imediatamente após o candidato desistente classificado fora das vagas ofertadas, deve-
se reconhecer que o ato administrativo que convoca candidato para preencher outras 
vagas, oferecidas após o preenchimento daquelas previstas pelo edital, gera o mesmo 
efeito do ato de convocação dos candidatos aprovados dentro de número de vagas 
quando há desistência. É que, também nessa hipótese, a Administração, por meio de 
ato formal, manifesta necessidade e interesse no preenchimento da vaga. O ato 
administrativo que prevê novas vagas para o certame adita o edital inaugural, 
necessitando preencher os mesmos requisitos de validade e produzindo os mesmos 
efeitos jurídicos com relação aos candidatos. Assim, se o ato de convocação, perfeito, 
válido e eficaz, encontra motivação nas novas vagas ofertadas, não há fundamentopara 
se diferenciar o entendimento aplicável às mencionadas categorias de candidatos, à luz 
dos princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da legalidade. AgRg noRMS 

41.031-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/8/2015, DJe 27/8/2015. 

3.4 - Nos casos de preterição de candidato na nomeação em concurso público, o termo 
inicial do prazo prescricional quinquenal recai na data em que foi nomeado outro servidor 
no lugar do aprovado no certame. 

A controvérsia cinge-se a definir acerca do prazo prescricional aplicável, e seu termo a quo, nos 
casos de preterição de nomeação de candidato aprovado em concurso público. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=no
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RMS41031
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RMS41031
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De início, as normas previstas na Lei n. 7.144/1983 aplicam-se meramente a atos concernentes ao 
concurso público, nos quais não se insere a preterição ao direito público subjetivo de nomeação 
para o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de 
abertura, hipótese na qual aplica-se o prazo prescricional de 5 anos do Decreto n. 20.910/1932 

Ademais, havendo preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo 
prescricional recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na 
disputa. 

4 - POSSE EM CONCURSO PÚBLICO POR MEDIDA JUDICIAL 
PRECÁRIA E “FATO CONSUMADO”  

RE 608482/RN, rel. Min. Teori Zavascki, 7.8.2014. 

A posse ou o exercício em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório não implica 
a manutenção, em definitivo, do candidato que não atende a exigência de prévia aprovação em 
concurso público (CF, art. 37, II), valor constitucional que prepondera sobre o interesse individual do 
candidato, que não pode invocar, na hipótese, o princípio da proteção da confiança legítima, pois 
conhece a precariedade da medida judicial. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, deu 
provimento a recurso extraordinário para reformar acordão que, com base na “teoria do fato 
consumado”, concluíra pela permanência da recorrida no cargo público por ela ocupado desde 2002. 
Discutia-se a possibilidade de manutenção de candidato investido em cargo público em decorrência 
de decisão judicial de natureza provisória. Na espécie, a recorrida tomara posse no cargo de agente 
da polícia civil em virtude de medida liminar deferida em ação cautelar, embora ela tivesse sido 
reprovada na segunda etapa do certame (teste físico) e não tivesse se submetido à terceira fase 
(exame psicotécnico). 

 

O Tribunal destacou, de início, a existência de conflito entre duas ordens de valores que, ante a 
incompatibilidade, deveriam ser sopesadas. De um lado, o interesse individual da candidata em 
permanecer no cargo público que, por força de liminar, exerceria há mais de 12 anos. De outro 
lado, o interesse público no cumprimento do art. 37, II, da CF e de seus consectários. Em seguida, 
mencionou que a jurisprudência predominante da Corte seria no sentido da prevalência à estrita 
observância das normas constitucionais. Asseverou que, na questão em debate, não seria cabível 
o argumento da boa-fé ou do princípio, a ela associado, da proteção da confiança legítima do 
administrado. No ponto, aduziu que essa alegação seria viável quando, por ato de iniciativa da 
própria Administração, decorrente de equivocada interpretação da lei ou dos fatos, o servidor 
seria alçado a determinada condição jurídica ou seria incorporada determinada vantagem ao seu 
patrimônio funcional, de modo que essas peculiares circunstâncias provocassem em seu íntimo 
justificável convicção de que se trataria de um “status” ou de uma vantagem legítima. Assim, 
superveniente constatação da ilegitimidade desses proveitos configuraria comprometimento da 
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boa-fé ou da confiança legítima provocada pelo primitivo ato da Administração, o que poderia 
autorizar, ainda que em nome do “fato consumado”, a manutenção do “status quo”, ou, pelo 
menos, a dispensa de restituição de valores. O Colegiado frisou, no entanto, a excepcionalidade 
dessa hipótese.  

A Corte salientou, ainda, que a situação dos autos seria distinta, porquanto a nomeação e posse no 
cargo teriam ocorrido por provocação da recorrida e contra a vontade da Administração, a qual 
apresentara resistência no plano processual. Explicitou, também, que o acórdão recorrido não 
afirmara a plausibilidade do direito de a recorrida permanecer no cargo, mas somente se limitara a 
aplicar a “teoria do fato consumado”, tendo em conta que a liminar vigoraria, à época, há mais de 
sete anos. O Colegiado observou que, na espécie, não faria sentido invocar-se o princípio da proteção 
da confiança legítima nos atos administrativos, haja vista que a beneficiária não desconheceria, porque 
decorrente de lei expressa, a natureza provisória do provimento, cuja revogação poderia se dar a 
qualquer momento e acarretar automático efeito retroativo. Acrescentou que a concessão das 
medidas antecipatórias correria por conta e responsabilidade do requerente. Assim, afastado o 
princípio da proteção da confiança legítima, o Plenário registrou que apenas o interesse individual na 
manutenção do cargo sobejaria como fundamento para sustentar a conclusão do acórdão 
impugnado. Considerou, todavia, que a pretensão da recorrida não poderia justificar o 
desatendimento do superior interesse público no cumprimento das normas constitucionais. Frisou, 
ademais, que esse interesse individual se oporia, inclusive, ao interesse de mesma natureza de 
candidato que, aprovado no concurso, fora alijado do cargo, ocupado sem observância das regras 
constitucionais. Por fim, o Tribunal assegurou à recorrida os vencimentos e as vantagens percebidos 
até a data do julgamento. 

5 - CONCURSO PÚBLICO E SEGUNDA CHAMADA EM TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA 

Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de 
aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força 
maior, salvo contrária disposição editalícia. 

É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida 
à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do 
concurso público. (...) A Corte entendeu que o interesse de que a grávida leve a 
gestação a termo com êxito exorbita os limites individuais da genitora, a alcançar outros 
indivíduos e a própria coletividade. Enquanto a saúde pessoal do candidato em 
concurso público configura motivo exclusivamente individual e particular, a 
maternidade e a família constituem direitos fundamentais do homem social e do homem 
solidário. Por ter o Poder Constituinte estabelecido expressamente a proteção à 
maternidade, à família e ao planejamento familiar, a condição de gestante goza de 
proteção constitucional reforçada. Em razão desse amparo constitucional específico, a 
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gravidez não pode causar prejuízo às candidatas, sob pena de ofender os princípios da 
isonomia e da razoabilidade. Além disso, o direito ao planejamento familiar é livre 
decisão do casal. A liberdade decisória tutelada pelo planejamento familiar vincula-se 
estreitamente à privacidade e à intimidade do projeto de vida individual e parental dos 
envolvidos. Tendo em vista a prolongada duração dos concursos públicos e sua 
tendente escassez, muitas vezes inexiste planejamento familiar capaz de conciliar os 
interesses em jogo. Por tais razões, as escolhas tomadas muitas vezes impõem às 
mulheres o sacrifício de sua carreira, traduzindo-se em direta perpetuação da 
desigualdade de gênero. De todo modo, o direito de concorrer em condições de 
igualdade ao ingresso no serviço público, além de previsto em todas as Constituições 
brasileiras, foi reconhecido pelo Pacto de São José da Costa Rica e pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. (...) No caso em comento, a melhor alternativa para o 
resguardo dos interesses envolvidos corresponde à continuidade do concurso público, 
com a realização de teste físico em data posterior, reservado o número de vagas 
necessário. Se, após o teste de aptidão física remarcado, a candidata lograr aprovação 
e classificação, deve ser empossada. Caso contrário, será empossado o candidato ou 
candidata remanescente na lista de classificação em posição imediatamente 
subsequente. [RE 1.058.333, rel. min. Luiz Fux, j. 23-11-2018, P, Informativo 924, Tema 
973.] 

6 - CONCURSO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE 
MULHERES E ISONOMIA 

A imposição de discrímen de gênero para fins de participação em concurso público 
somente é compatível com a Constituição nos excepcionais casos em que 
demonstradas a fundamentação proporcional e a legalidade da imposição, sob pena de 
ofensa ao princípio da isonomia. Com base nessa jurisprudência, a 2ª Turma deu 
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança no qual se questionava 
edital de concurso público para ingresso em curso de formação de oficiais de polícia 
militar estadual que previa a possibilidade de participação apenas de candidatos do 
sexo masculino. Assentou-se a afronta ao mencionado princípio da isonomia, haja vista 
que tanto o edital quanto a legislação que regeria a matéria não teriam definido qual a 
justificativa para não permitir que mulheres concorressem ao certame e ocupassem os 
quadros da polícia militar. RE 528684/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, 3.9.2013. (RE-
528684) (Informativo 718, 2ª Turma) 

7 - DEVER DE INTIMAR O CANDIDATO PESSOALMENTE 

STJ. RMS 22508 e RMS 21554 
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A Administração Pública tem o dever de intimar o candidato, pessoalmente, quando há 
o decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da nomeação, 
em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade. 
Observe que a mesma situação deverá acontecer ainda que no edital não haja norma 
prevendo a intimação pessoal de candidato42 

8 - ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO NO DECORRER DO 
CERTAMENTE 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais 
de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma 
alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no 
texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da 
jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido 
adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão 
organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos 
probatórios favoráveis à alegada boa-fé dos agravantes e de questionamento específico 
do ponto referido, considero aplicáveis, mutatis mutandi, os enunciados 279 e 283 da 
Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

9 - DA CLÁUSULA DE RESERVA DE BARREIRA 

O Supremo observou que a fixação de cláusula não implica quebra do princípio da isonomia. O 
relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, apontou que, com o crescente número de pessoas 
que buscam ingressar nas carreiras públicas, é cada vez mais usual que os editais estipulem 
critérios para restringir a convocação de candidatos de uma fase para outra. Ele destacou, ainda, 
que as regras restritivas em editais, sejam elas eliminatórias ou de barreira, desde que fundadas 
em critérios objetivos relacionados ao desempenho dos candidatos, concretizam o princípio da 
igualdade e da impessoalidade no âmbito dos concursos públicos.  

A norma é razoável e necessária em razão das dificuldades que a administração pública encontra 
para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar 
cargos públicos. 

 

 

42 Essa jurisprudência foi cobrada no XII Exame Unificado de Ordem. 
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10 - DIREITO ADMINISTRATIVO. POSSE EM CARGO PÚBLICO POR 
MENOR DE IDADE. 

Ainda que o requisito da idade mínima de 18 anos conste em lei e no edital de concurso 
público, é possível que o candidato menor de idade aprovado no concurso tome posse 
no cargo de auxiliar de biblioteca no caso em que ele, possuindo 17 anos e 10 meses 
na data da sua posse, já havia sido emancipado voluntariamente por seus pais há 4 
meses. De fato, o STF consolidou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade de 
limites etários na Súmula n. 683, segundo a qual "O limite de idade para a inscrição em 
concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa 
ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". No caso em 
análise, o requisito da idade mínima de 18 anos deve ser flexibilizado pela natureza das 
atribuições do cargo de auxiliar de biblioteca, tendo em vista que a atividade desse 
cargo é plenamente compatível com a idade de 17 anos e 10 meses do candidato que 
já havia sido emancipado voluntariamente por seus pais há 4 meses. Além disso, o art. 
5º, parágrafo único, do CC, ao dispor sobre as hipóteses de cessação da incapacidade 
para os menores de 18 anos - entre elas, a emancipação voluntária concedida pelos pais 
(caso em análise) e o exercício de emprego público efetivo -, permite o acesso do menor 
de 18 anos ao emprego público efetivo. REsp 1.462.659-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 1º/12/2015, DJe 4/2/2016. 

11 - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ELIMINAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO 

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital 
de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a 
inquérito ou a ação penal. 

Na espécie, foi inadmitida a participação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) 
— acusado pela suposta prática do delito de falso testemunho — em seleção para o Curso de 
Formação de Cabos no Quadro de Praças Policiais e Militares Combatentes (QPPMC). O ato de 
exclusão do candidato foi fundamentado no edital de convocação do referido processo seletivo, 
que vedaria a participação de concorrente “denunciado por crime de natureza dolosa”. Em sede 
de mandado de segurança, o magistrado de piso assegurou a matrícula e a frequência do soldado 
no Curso de Formação. Posteriormente, a decisão foi mantida pelo tribunal a quo no acórdão ora 
recorrido.  

Prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso (relator), que assentou a necessidade de 
ponderação entre bens jurídicos constitucionais para a solução da controvérsia posta.  

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1462659
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Assim, a questão não poderia ser solucionada a partir de um tradicional raciocínio silogístico, ou 
dos critérios usuais para resolução de antinomias — hierárquico, de especialidade e cronológico 
—, haja vista a existência de normas de mesma hierarquia indicando soluções diferentes.  

Nessas situações, o raciocínio deve percorrer três etapas: a) identificar as normas que postulam 
incidência na hipótese; b) identificar os fatos relevantes ou os contornos fáticos gerais do 
problema; e c) harmonizar as normas contrapostas, calibrando o peso de cada qual e restringindo-
as no grau mínimo indispensável, de modo a fazer prevalecer a solução mais adequada à luz de 
todo o sistema jurídico.  

Na espécie, de um lado, destaca-se o princípio da presunção de inocência [Constituição Federal 
(CF), art. 5º, LVII], reforçado pelos princípios da liberdade profissional (CF, art. 5º, XIII) e da ampla 
acessibilidade aos cargos públicos (CF, art. 37, I). De outro lado, ressalta-se o princípio da 
moralidade administrativa (CF, art. 37, caput).  

O ministro Roberto Barroso apresentou duas regras para a ponderação dos valores em jogo e a 
determinação objetiva de idoneidade moral, quando aplicável ao ingresso no serviço público 
mediante concurso. A primeira, apta a estabelecer parâmetro pelo qual se pode recusar a alguém 
a inscrição em concurso público, é a necessidade de condenação por órgão colegiado ou de 
condenação definitiva. Há analogia com a Lei da “Ficha Limpa” (LC 135/2010), critério que já foi 
aplicado mesmo fora da seara penal. 

A segunda regra é a necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as 
atribuições do cargo. Nem toda condenação penal deve ter por consequência direta e imediata 
impedir alguém de se candidatar a concurso público.  

Entretanto, para concorrer a determinados cargos públicos, pela natureza deles, é possível, por 
meio de lei, a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato. Por exemplo, as 
carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública 
e Defensoria Pública — e da segurança pública.  

O relator concluiu que a solução mediante o emprego dessas regras satisfaz o princípio da 
razoabilidade ou proporcionalidade, visto que é: a) adequada, pois a restrição imposta se mostra 
idônea para proteger a moralidade administrativa; b) não excessiva, uma vez que, após a 
condenação em segundo grau, a probabilidade de manutenção da condenação é muito grande e 
a exigência de relação entre a infração e as atribuições do cargo mitiga a restrição; e c) 
proporcional em sentido estrito, na medida em que a atenuação do princípio da presunção de 
inocência é compensada pela contrapartida em boa administração e idoneidade dos servidores 
públicos.  

Para ele, a negativa de provimento ao recurso é reforçada pelo fato de ter havido a suspensão 
condicional do processo. Não fosse o longo período entre o oferecimento da denúncia e a 
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audiência de suspensão condicional, provavelmente o processo criminal não estaria em curso no 
momento em que o recorrido foi excluído do aludido curso.  

OUTRAS JURISPRUDÊNCIAS SOBRE AGENTES PÚBLICOS 

1 - PROIBIÇÃO DE TATUAGEM A CANDIDATO DE CONCURSO 
PÚBLICO É INCONSTITUCIONAL – RE 898.450/2016 

Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a proibição de 
tatuagens a candidatos a cargo público estabelecida em leis e editais de concurso público. Foi 
dado provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 898450, com repercussão geral reconhecida, em 
que um candidato a soldado da Polícia Militar de São Paulo foi eliminado por ter tatuagem na 
perna. “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, 
salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais”, foi a tese 
de repercussão geral fixada. 

O relator do RE, ministro Luiz Fux, observou que a criação de barreiras arbitrárias para impedir o 
acesso de candidatos a cargos públicos fere os princípios constitucionais da isonomia e da 
razoabilidade. Em seu entendimento, qualquer obstáculo a acesso a cargo público deve estar 
relacionado unicamente ao exercício das funções como, por exemplo, idade ou altura que 
impossibilitem o exercício de funções específicas. Salientou que a jurisprudência do STF prevê que 
o limite de idade previsto em lei é constitucional, desde que justificável em relação à natureza das 
atribuições do cargo a ser exercido. 

O ministro destacou que a tatuagem, por si só, não pode ser confundida como uma transgressão 
ou conduta atentatória aos bons costumes. Segundo ele, a tatuagem passou a representar uma 
autêntica forma de liberdade de manifestação do indivíduo, pela qual não pode ser punido, sob 
pena de flagrante violação dos princípios constitucionais. Para o ministro Fux, o respeito à 
democracia não se dá apenas na realização de eleições livres, mas também quando se permite aos 
cidadãos se manifestarem da forma que quiserem, desde que isso não represente ofensa direta a 
grupos ou princípios e valores éticos. 

Em seu entendimento, o desejo de se expressar por meio de pigmentação definitiva não pode ser 
obstáculo a que um cidadão exerça cargo público. “Um policial não se torna melhor ou pior em 
suas funções apenas por ter tatuagem”, afirmou. 

O relator destacou que o Estado não pode querer representar o papel de adversário da liberdade 
de expressão, impedindo que candidatos em concurso ostentem tatuagens ou marcas corporais 
que demonstrem simpatia por ideais que não sejam ofensivos aos preceitos e valores protegidos 
pela Constituição Federal. “A máxima de que cada um é feliz à sua maneira deve ser preservada 
pelo Estado”, ressaltou o ministro. 
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Em seu voto, o ministro Fux assinalou que tatuagens que prejudiquem a disciplina e a boa ordem, 
sejam extremistas, racistas, preconceituosas ou que atentem contra a instituição devem ser 
coibidas. Observou, por exemplo, que um policial não pode ostentar sinais corporais que 
signifiquem apologias ao crime ou exaltem organizações criminosas. Entretanto, não pode ter seu 
ingresso na corporação impedido apenas porque optou por manifestar-se por meio de 
pigmentação definitiva no corpo. 

O relator explicou que as Forças Armadas vedam o ingresso de pessoas com tatuagens que 
transmitam mensagens relacionadas à violação da lei e da ordem, tais como as que discriminem 
grupos por sua cor, origem, credo, sexo, orientação sexual ou que incitem o consumo de drogas 
ou a prática de crimes, por entender que são incompatíveis com a função militar. 

2 - A ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFISSIONAIS DA 
ÁREA DE SAÚDE, PREVISTA NO ART. 37, XVI, DA CF/88, NÃO SE 
SUJEITA AO LIMITE DE 60 HORAS SEMANAIS PREVISTO EM NORMA 
INFRACONSTITUCIONAL, POIS INEXISTE TAL REQUISITO NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.43 

 

 

3 - DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE 
NOMEAÇÃO TARDIA PARA CARGO PÚLICO EM RAZÃO DE DECISÃO 
JUDICIAL 

É indevida a indenização por danos materiais a candidato aprovado em concurso 
público cuja nomeação tardia decorreu de decisão judicial. O STJ mudou o 
entendimento sobre a matéria e passou a adotar a orientação do STF no sentido de que 
não é devida indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva 
para que se procedesse à nomeação de candidato para cargo público. Assim, não 
assiste ao concursado o direito de receber o valor dos vencimentos que poderia ter 
auferido até o advento da nomeação determinada judicialmente, pois essa situação 
levaria a seu enriquecimento ilícito em face da inexistência da prestação de serviços à 

 

 

43 STF. 1ª Turma. RE 1176440/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9/4/2019 (Info 937) 
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Administração Pública. Precedentes citados: EREsp 1.117.974-RS, DJe 19/12/2011, e 
AgRg no AgRg no RMS 34.792-SP, DJe 23/11/2011. AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 
30.054-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/2/2013 (Informativo nº 0515). 

5 - O ESPÓLIO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NA 
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDAMENTE 
PAGA APÓS A MORTE DE EX-SERVIDOR E RECEBIDA POR SEUS 
HERDEIROS. 

Configura ato ilícito o saque de dinheiro disponibilizado, a título de remuneração para servidora 
falecida, por seus herdeiros. Como essa remuneração não tem razão de ser, o pagamento é 
indevido, gera o enriquecimento de quem não era titular da quantia e o dever de restituição. 

Pessoas naturais possuem personalidade jurídica entre seu nascimento com vida e o momento de 
sua morte. Com efeito, o ex-servidor público não tinha mais personalidade jurídica quando o ente 
federativo depositou a quantia ora pleiteada. 

Assim, para que se possa ser titular de direitos e obrigações (deveres), necessita-se de 
personalidade jurídica. Se o de cujus não tinha mais personalidade, não poderia se tornar titular 
de deveres. Ademais, o falecimento é causa de vacância do cargo público, de modo a não existir 
mais vínculo jurídico-administrativo entre a Administração Pública e o servidor, após o falecimento 
deste. 

Nesse contexto, o espólio responde pelas dívidas do falecido e, por isso, não deve responder pelo 
enriquecimento sem causa dos herdeiros que não é atribuível ao falecido. 

Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, 
também não pode ser considerado parte legítima na ação nos termos do art. 17 do CPC/2015. 
(REsp 1.805.473-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) 

6 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 
RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO 

A) A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 
1.244.182/PB, firmou o entendimento de que não é devida a restituição de valores pagos a 
servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte 
da Administração.  
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Muito cuidado, pois o STJ, no REsp 1.769.306/AL, fixou o seguinte entendimento: Os pagamentos 
indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), 
não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos 
à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua 
boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento 
indevido. 

B) A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em virtude da natureza 
alimentar, não é devida a restituição dos valores que, por força de decisão transitada em julgado, 
foram recebidos de boa-fé, ainda que posteriormente tal decisão tenha sido desconstituída em 
ação rescisória. 

C) É devida a restituição ao erário dos valores de natureza alimentar pagos pela Administração 
Pública a servidores públicos em cumprimento a decisão judicial precária posteriormente 
revogada. Não é possível, em tais casos, aplicar o entendimento de que a restituição não seria 
devida, sob o argumento de que o servidor encontrava-se de boa fé, porquanto sabedor da 
fragilidade e provisoriedade da tutela concedida. Precedente citado: EREsp 1.335.962-RS, 
Primeira Seção, DJe 2/8/2013. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 
8/10/2014 

D) A jurisprudência do STF44 afirma a desnecessidade de restituição de parcelas recebidas por 
decisão judicial posteriormente revogada em razão de mudança da jurisprudência. A orientação 
ampara-se: (i) na confiança legítima que tinham os beneficiários de a pretensão ser acolhida; e (ii) 
no lapso temporal transcorrido entre o deferimento da liminar e a sua revogação.  

7 - INFORMAÇÕES OBTIDAS POR MONITORAMENTO DE E-MAIL 
CORPORATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO 

As informações obtidas por monitoramento de e-mail corporativo de servidor público não 
configuram prova ilícita quando relacionadas com  aspectos "não pessoais" e de interesse da 
Administração Pública e da própria coletividade, especialmente quando exista, nas disposições 
normativas acerca do seu uso, expressa menção da sua destinação somente para assuntos e 
matérias afetas ao serviço, bem como advertência sobre monitoramento e acesso ao conteúdo 
das comunicações dos usuários para cumprir disposições legais ou instruir procedimento 

 

 

44 STF. (MS 32185 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, 
Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-
08-2019). 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=EAREsp+58820
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administrativo (STJ. 2ª Turma. RMS 48.665-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/9/2015 
(Info 576). 

8 - TEORIA DO FATO CONSUMADO E REMOÇÃO DE SERVIDOR 

A “teoria do fato consumado" não pode ser aplicada para consolidar remoção de servidor público 
destinada a acompanhamento de cônjuge, em hipótese que não se adequa à legalidade estrita, 
ainda que tal situação haja perdurado por vários anos em virtude de decisão liminar não 
confirmada por ocasião do julgamento de mérito 

Busca-se a uniformização do entendimento no STJ quanto à aplicação da "teoria do fato 
consumado" para consolidar remoção ilegal de servidor público, concedida com fundamento em 
provimento judicial de natureza precária, não mais em vigor. A fim de indicar a divergência entre 
órgãos julgadores do STJ, aduz-se como acórdão paradigma o AgRg no REsp 1.453.357-RN 
(Segunda Turma, DJe 9/10/2014), segundo o qual a “teoria do fato consumado visa preservar não 
só interesses jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, contudo, em 
hipóteses contrárias à lei, principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza 
precária”. Em uma primeira linha, a teoria do fato consumado tem sido aplicada, no âmbito 
judicial, para as hipóteses em que, pela própria lei da natureza, não haveria como desfazer os 
acontecimentos decorrentes do ato viciado. Também tem sido reconhecida a incidência da teoria 
do fato consumado nas hipóteses em que a Administração permite, por vários anos, a permanência 
de situação contrária à legalidade estrita, atribuindo ares de legalidade a determinada 
circunstância, e, assim, fazendo crer que as pessoas agem de boa-fé, conforme o direito. Nessa 
perspectiva, a teoria do fato consumado guarda íntima relação com a convalidação dos atos 
administrativos, atualmente regulada pelo artigo 54 da Lei n. 9.784/99. Quanto aos 
comportamentos das partes ao longo do tempo, faz-se necessário, para que se tenha por aplicável 
a teoria do fato consumado, distinguir duas situações que podem ocorrer quando se pratica um 
ato equivocado. A primeira situação corresponde à hipótese em que um ato contrário à lei é 
praticado sem dolo e sem contestação, tendo vigência por anos a fio, e assim atribuindo à situação 
fática ares de legalidade, atraindo para si o valor da segurança jurídica. Há, nesses casos, de ser 
preservada a estabilidade das relações geradas pelo ato inválido, cuja regularidade manteve-se 
inconteste por anos, fazendo convalescer o vício que originalmente inquinava sua validade. 
Protege-se, com isso, a boa-fé e o princípio da confiança legítima do administrado, a ela associado. 
Situação diversa é aquela em que determinado ato é praticado sob contestação das pessoas 
envolvidas, que o reputam irregular e manifestam a existência de tal irregularidade nas vias 
adequadas, mas que, por causa da demora no transcurso do procedimento destinado à apuração 
da legalidade do ato, termina por gerar efeitos no mundo concreto. Nessa última hipótese, 
verificada ou confirmada a ilegalidade, sendo ainda possível, o ato deve ser desfeito, preservando-
se apenas aquilo que, pela consolidação fática irreversível, não puder ser restituído ao status quo 
ante. Mesmo nesses casos, se ficar configurado prejuízo decorrente do fato irreversível, deve ser 
ressalvada à parte prejudicada o direito de exigir perdas e danos. E, embora se reconheça o 
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relevante valor social da família, cuja proteção encontra-se determinada pela própria Constituição 
Federal, o STF já assentou que o artigo 226 da Lei Fundamental não é motivo suficiente, por si só, 
para garantir ao servidor o direito a lotação na cidade em que possui vínculos afetivos. Por outro 
lado, a remoção de servidor fora das hipóteses legais termina por desbalancear o quadro de 
lotação dos órgãos públicos, retirando da Administração a discricionariedade que a lei lhe 
outorgou na distribuição de sua força de trabalho, segundo as reais necessidades do serviço 
público. A teoria do fato consumado não se presta, assim, para mitigar a interpretação do art. 36, 
III, "a", da Lei n. 8.112/90, assegurando ao servidor lotação para acompanhamento de cônjuge 
fora da estrita moldura normativa. Não se deve perder de vista que a teoria do fato consumado é 
de aplicação excepcional e deve ser adotada com cuidado e moderação, para que não sirva de 
mecanismo para premiar quem não tem direito pelo só fato da demora no julgamento definitivo 
da causa em que fora deferida uma decisão liminar, cuja duração deve ser provisória por natureza. 
Com essas considerações, tem-se por inaplicável a teoria do fato consumado para consolidar 
remoção destinada a acompanhamento de cônjuge, em situação que não se adéqua à legalidade 
estrita, mitigando a interpretação do artigo 36, III, "a", da Lei n. 8.112/90, ainda que tal situação 
haja perdurado por vários anos em virtude de decisão liminar não confirmada quando do 
julgamento de mérito. EREsp 1.157.628-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, por maioria, julgado em 
7/12/2016, DJe 15/2/2017. 

9 - INSTAURAÇÃO DE PAD DE SERVIDOR CEDIDO 

A instauração de processo disciplinar contra servidor efetivo cedido deve dar-se, 
preferencialmente, no órgão em que tenha sido praticada a suposta irregularidade, mas o 
julgamento e a eventual aplicação de sanção, quando findo o prazo de cessão e já tendo o servidor 
retornado ao órgão de origem, só podem ocorrer no órgão ao qual o servidor público federal 
efetivo estiver vinculado. 

Cingiu-se a discussão, entre outras questões, a definir a competência para instaurar e julgar 
processo disciplinar, bem como para aplicar a respectiva sanção a servidor público federal que 
praticou falta funcional no exercício de cargo em comissão em órgão para o qual foi cedido.  

“Tratando-se de conduta praticada pelo agente público durante o período em que 
esteve cedido, é legítima a instauração do processo administrativo disciplinar pelo 
órgão em que foi praticada a irregularidade. Nesse sentido, extrai-se do Manual Prático 
de Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria Geral da União: 'No aspecto 
espacial, o processo disciplinar será instaurado, preferencialmente, no âmbito do órgão 
ou instituição em que supostamente tenha sido praticado o ato antijurídico, facilitando-
se a coleta de provas e a realização de diligências necessárias à elucidação dos fatos. 
No caso de infrações cometidas por servidores cedidos a outros órgãos, a competência 
é do órgão onde ocorreu a irregularidade para a instauração do processo disciplinar. 
Todavia, como o vínculo funcional do servidor se dá com o órgão cedente, apenas a 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=EREsp1157628
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este incumbiria o julgamento e a eventual aplicação da penalidade (Nota 
Decor/CGU/AGU n. 16/2008-NMS).' Cessada, contudo, toda relação do servidor com 
o órgão cessionário, é natural que qualquer aplicação de penalidade se dê pelo órgão 
cedente. Nesse caso, caberia ao órgão cessionário tão somente rescindir o contrato de 
cessão e devolver o servidor, além de instaurar o procedimento administrativo 
disciplinar, que, como salientado, será julgado pelo órgão cedente. Por fim, cabe 
esclarecer que o julgamento e aplicação da sanção são um único ato, que se materializa 
com a edição de despacho, portaria ou decreto, proferidos pela autoridade 
competente, devidamente publicado para os efeitos legais, conforme se dessume do 
disposto nos artigos 141, 166 e 167 do RJU.” 

DIREITOS TRABALHISTAS EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

Os servidores estatutários, de acordo com a Constituição da República, possuem alguns direitos 
trabalhistas. Segue abaixo a lista de direitos a eles assegurados. 

1. salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

2. garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 
3. décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 
4. remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
5. salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da 

lei;  
6. 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;  

7. repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
8. remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqUenta por cento à do 

normal;  
9. gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 

normal; 
10. licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte 

dias; 
11. licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
12. proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos 

da lei; 
13. redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança; 
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14. proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
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