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Lei nº 8.112/90 – PARTE I 

 

 AGENTES PÚBLICOS 

 Conceito: A expressão agente público é a mais ampla para 

designar de forma genérica e indistinta os sujeitos que exercem funções 

públicas, que servem ao Poder Público como instrumentos de sua vontade 

ou ação, independentemente do vínculo jurídico, podendo ser por 

nomeação, contratação, designação ou convocação. Independe, ainda, de 

ser essa função temporária ou permanente e com ou sem remuneração. 

Assim, quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as 

exercita, é um agente público. 

 

 Classificação: 

Os agentes públicos devem ser classificados conforme a força de 

suas decisões (agentes políticos ou servidores estatais), as pessoas 

jurídicas em que atuam (pessoas jurídicas de direito público ou direito 

privado) e o regime jurídico a que se submetem (regime estatutário ou 

celetista), considerando ainda os particulares que exercem função pública. 

Assim, seguindo a doutrina majoritária, tem-se: 

AGENTE PÚBLICO 

AGENTE POLÍTICO: aqueles que constituem a vontade superior do Estado, que 

são os titulares de cargos estruturais da organização política do país, 

integrando o arcabouço constitucional do Estado, formando a estrutura 

fundamental do Poder. 
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SERVIDOR 

ESTATAL 

(Administraçã

o Direta e 

Indireta) 

– Servidor Público 

– Administração Direta 

e Indireta de direito 

público (autarquias e 

fundações públicas 

de direito público) 

a) servidor titular de cargo público 

b) servidor titular de emprego público 

– Servidor de ente governamental de direito privado 

– Administração Indireta de direito privado (empresa pública, 

sociedade de economia mista e fundação pública de direito 

privado) 

PARTICULAR EM ATUAÇÃO COLABORADORA COM O PODER PÚBLICO 

 

A definição de servidores estatais é feita por exclusão das demais 

categorias; são os agentes públicos, excluindo a categoria anterior, 

agentes políticos e os particulares que exercem função pública. Representa 

o grande conjunto de agentes que atuam nos entes da Administração 

Direta e Indireta, sejam pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Esses servidores contam com uma relação de trabalho de natureza 

profissional, de caráter não eventual e sob vínculo de dependência. 

Essa modalidade se subdivide em: 

Servidores Públicos 

– Administração Direta, Administração 

Indireta de direito público (pessoas 

jurídicas de direito público – União 

Estados, Municípios, autarquias e 

a) servidor titular 

de cargo público 

b) servidor titular 

de emprego público 
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pessoas jurídicas de direito público) 

Servidores das pessoas governamentais de direito 

privado 

– Administração Indireta de direito privado (empresa pública, 

sociedade de economia mista e fundação pública de direito 

privado) 

 

 

o Servidores públicos: constituem o grupo de servidores estatais 

que atuam nas pessoas jurídicas da Administração Pública de direito 

público, portanto, nas pessoas da Administração Direta (entes políticos: 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e nas pessoas da 

Administração Indireta (as autarquias e fundações públicas de direito 

público). Para esses servidores, a relação de trabalho é de natureza 

profissional e de caráter não eventual, sob vínculo de dependência 

com as pessoas jurídicas de direito público, integradas em cargos ou 

empregos públicos. Segundo a doutrina majoritária, o texto constitucional, 

no título “Dos Servidores Públicos”, está se referindo aos servidores desse 

tópico, integrantes de cargo ou emprego, nas pessoas jurídicas de direito 

público.  

Importante distinguir também a classificação dos servidores públicos 

em civis e militares. Para os civis, têm-se os arts. 39 a 41, da Constituição 

Federal. Para os militares, no âmbito federal, assim como aqueles que 

compõem as Forças Armadas, integrantes da União, a regulamentação 

está no art. 142 da CF, enquanto para os militares dos Estados, Distrito 

Federal e Territórios a previsão está no art. 42 do mesmo texto 

constitucional. Convém lembrar que cada um desses grupos, que goza de 

normas constitucionais específicas, também conta com estatutos 
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infraconstitucionais aplicáveis individualmente. 

Para os servidores públicos titulares de cargo público, aplica-se 

o regime previsto em lei ou na própria Constituição, dito regime legal ou 

estatutário. Incluem-se nessa espécie todos os servidores públicos 

submetidos ao regime do estatuto, independente de serem eles do Poder 

Executivo, Legislativo ou Judiciário. A competência para definir esse 

regime legal é de cada ente da Federação, devendo cada qual estabelecer 

as regras sobre os seus próprios servidores. 

Há ainda os servidores públicos titulares de emprego público 

que são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, cujo regime 

é denominado celetista, tendo como vínculo jurídico um contrato de 

trabalho (regime contratual). O regime desses servidores está previsto, 

como para qualquer outro trabalhador, na Consolidação das Leis do 

Trabalho, a CLT. Todavia, por tratar-se de servidor de pessoa jurídica de 

direito público, esses deverão seguir algumas regras específicas, próprias 

do regime público, o que não desfigura o regime trabalhista. Para o âmbito 

federal, além da previsão na CLT, a Lei no 9.962/00 também regulamenta 

esse grupo1. 

É importante considerar que essa escolha de regime (estatutário ou 

celetista) só era permitida às pessoas jurídicas de direito público, sendo 

vedada para as pessoas jurídicas de direito privado a adoção do regime 

estatutário, devendo seus servidores, necessariamente, submeter-se ao 

regime da CLT, portanto, servidores estatais titulares de empregos. 

 ATENÇÃO: A possibilidade de regime múltiplo, de 

escolha de regime celetista ou estatutário na mesma pessoa 

jurídica, também já não é mais possível, ao menos por 

                                                           
1 A Lei no 9.962/00 estabelece expressamente que a escolha desses empregados deve ser por meio de concurso público (art. 2o). 
Trata-se de um contrato com prazo indeterminado e a sua resilição não pode ser unilateral (art. 3o). Assim fica afastada a dispensa 
desses empregados de forma imotivada, só sendo possível quando ocorrer: falta grave (art. 482, CLT); acumulação ilegal de cargos, 
empregos e funções públicas; necessidade de redução de quadros por excesso de despesa (art. 169, CF) e insuficiência de 
desempenho apurada em processo administrativo. 
 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

enquanto. A matéria foi objeto de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, ADI no 2135, e n dia 02 de agosto de 

2007, o STF concedeu a medida cautelar para suspender, até 

decisão final da ação, a eficácia da nova redação do caput do 

art. 39, introduzida pela referida Emenda, reconhecendo o 

vício de tramitação, inconstitucionalidade formal, restaurando, 

com isso, o texto original da Constituição de 1988, o regime 

jurídico único para os servidores.2 A decisão, como regra, por 

ocorrer em sede de cautelar, produz efeitos ex nunc, 

impedindo, assim, dessa data em diante, a mistura dos dois 

regimes jurídicos. 

 

o Servidores de entes governamentais de direito privado: 

aqueles que atuam na Administração Pública Indireta com regime jurídico 

de direito privado. São os servidores das empresas públicas, das 

sociedades de economia mista e das fundações públicas de direito privado, 

para os quais o regime aplicado deve ser necessariamente o celetista, 

portanto, titulares de emprego, porque não se admite o regime de cargo 

para as pessoas jurídicas de direito privado. 

Esses servidores não são considerados servidores públicos, todavia 

equiparam-se a eles em alguns aspectos: 

 estão sujeitos ao concurso público para preenchimento dos 

empregos, salvo as exceções expressas em nosso ordenamento jurídico 

(art. 37, II, da CF); 

 submetem-se ao regime de não acumulação de cargos e 

empregos, salvo nas hipóteses permitidas pelo texto constitucional (art. 37, 

XVII, da CF); 

                                                           
2 A votação foi de 8 votos a 3, considerando os votos de três ministros que já se aposentaram (Néri da Silveira, relator original, e 
Sepúlveda Pertence, a favor, e Nelson Jobim votando contra a suspensão). A ADI 2135 ainda não tem julgamento de mérito. 
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 estão limitados ao teto remuneratório dos servidores previsto 

no art. 37, XI, da CF, salvo quando não receberem recursos da União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal (da Administração Direta) para o 

pagamento de despesas de pessoal ou para custeio em geral (art. 37, § 9o, 

da CF); 

 respondem por improbidade administrativa, com base na Lei 

no 8.429/92, art. 2o; 

 são considerados funcionários públicos para fins penais, 

conforme previsão do art. 3273 do Código Penal, por conseguinte 

respondem pelos crimes contra a Administração Pública; 

 submetem-se aos remédios constitucionais, tais como, 

mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção e outros. 

 

No que tange à dispensa desses servidores, o STF, enfrentando 

especificamente a questão da dispensa dos empregados da ECT, 

reconheceu repercussão geral para o tema em decisão proferida no Recurso 

Extraordinário no 589.998, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, e, 

no mérito, decidiu que os servidores de empresas públicas e sociedades de 

economia mista que prestam serviços públicos, admitidos por concurso 

público, não gozam da estabilidade preconizada no art. 41 da CF, mas sua 

demissão deve ser sempre motivada. 

 

o Particulares em colaboração com a administração: aqueles 

agentes públicos que, sem perderem a qualidade de particulares, exercem 

função pública, ainda que em caráter ocasional ou temporário e com ou 

sem remuneração, independentemente do tipo de vínculo jurídico. São 

                                                           
3 Código Penal, “Art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1o Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou 
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução 
de atividade típica da Administração Pública. (incluído pela Lei no 9.983, de 2000).” 
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agentes alheios à intimidade estatal como, por exemplo, os mesários em 

dia de eleição, os jurados no tribunal do júri. 

Esses agentes exercem funções estatais de diversas maneiras, 

podendo ser classificados em: 

 requisitados: são agentes convocados para exercer função 

pública, exercem munus publico, tendo assim a obrigação de participar sob 

pena de sanção, como ocorre com os recrutados para o serviço militar 

obrigatório, além dos jurados no tribunal do júri, os mesários na eleição e 

outros; 

 voluntários: são os particulares que atuam na Administração de 

forma espontânea, por isso denominados sponte propria, assumem a gestão 

da coisa pública perante situações anômalas, para socorrer em 

necessidades públicas prementes, como, por exemplo, os médicos 

voluntários em hospitais públicos, casos de guerra, em que as autoridades 

constituídas ou os agentes regulares abandonaram suas funções ou foram 

mortos ou presos pelo inimigo, além de outros4; 

 contratados por locação civil de serviço: como ocorre, por 

exemplo, com um renomado advogado contratado para realizar uma 

sustentação oral em um tribunal, o contratado para elaborar um parecer 

ou executar uma escultura (arts. 593 a 609 do CC); 

 os trabalhadores que atuam nas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, enquadrando-se, nessa categoria, 

somente aqueles que exercem uma função pública. Por exemplo, os 

empregados que prestam transporte coletivo; 

 os delegados de função ou ofício público: essa terminologia foi 

                                                           
4 Esses agentes são denominados agentes de fato necessários, considerados aqueles que praticam atos e executam atividades 
em situações excepcionais, tais como as de emergência, colaborando com o Poder Público. Distinguem-se dos agentes de fato 
putativos que são os agentes que desempenham atividade pública em razão de uma investidura ilegal (sem concurso ou com 
concurso fraudulento).  
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utilizada pelo art. 236 da CF5, quando se referiu àqueles que exercem os 

serviços notariais (antigos cartórios extrajudiciais), categoria 

regulamentada pela Lei no 8.935/94. Importante ressaltar que os oficiais 

dos serviços notariais, apesar da exigência de concurso público, não 

perdem a qualidade de particular, não devendo ser incluídos na categoria 

de servidores públicos, como alguns acabam confundindo; 

 sujeitos que, com o reconhecimento do Poder Público, praticam 

atos dotados de força jurídica oficial, como ocorre com os particulares 

que prestam serviços públicos, independentemente de contrato de 

concessão ou permissão, e que recebem o poder para fazê-lo diretamente 

do texto constitucional, tais como o ensino e a saúde. Assim também 

agentes públicos particulares em colaboração, os diretores de faculdade 

particular ou de hospital privado. 

 

DICA IMPORTANTE: Nesse rol, os doutrinadores tradicionais 

utilizam ainda a terminologia agentes honoríficos que são 

cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestarem, 

transitoriamente, determinados serviços ao Estado, em razão de 

sua condição cívica, de sua honorabilidade, ou de sua notória 

capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou 

estatutário e, normalmente, sem remuneração. Hipótese incluída 

nesse trabalho entre os agentes requisitados ou voluntários, 

dependendo do caso. São exemplos os jurados, os mesários, os 

comissários de menores, os presidentes de entidade de classe. 

                                                           
5 CF, “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1o Lei regulará 
as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a 
fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. § 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos 
atos praticados pelos serviços notariais e de registro. § 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público 
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, 
por mais de seis meses.” Para disciplinar mais detalhes sobre o tema o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução no 80, de 
09.06.2009, que declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais 
pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para 
a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público e a Resolução no 81, de 09.06.2009, 
que dispõe sobre concurso público para esses serviços. 
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 Cargo público: Conceitua-se cargo público como a mais simples 

e indivisível unidade de competência a ser expressa por um agente público 

para o exercício de uma função pública; representa um lugar dentro da 

organização funcional da Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional (um lugar na organização do serviço público). São vinculados 

às pessoas jurídicas de direito público que são responsáveis pela 

retribuição da atividade desenvolvida, com regime jurídico definido em lei, 

denominado assim regime legal ou estatutário, de índole institucional, não 

contratual. O art. 3o da Lei no 8.112/90, também conceitua cargo público: 

“Art. 3o Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um 

servidor.” 

Os cargos públicos são, em regra, criados por lei (art. 48, X, da CF), 

que definirá um número determinado (a criação é feita com número 

certo), uma denominação própria e uma remuneração correspondente. 

Essa lei é de iniciativa de cada Poder. Assim compete privativamente ao 

Presidente da República apresentar o projeto de lei que disponha sobre a 

criação de cargos, funções ou empregos públicos da Administração Direta 

e autárquica (art. 61, § 1o, inciso II, alíneas “a” e “c”, da CF), da mesma 

forma que compete privativamente aos Tribunais propor ao Poder 

Legislativo a criação dos cargos que lhes forem vinculados (art. 96, 

inciso II, alínea “b”). 

Uma exceção a essa exigência de lei, ressalvada no caput do citado 

art. 48, são os serviços auxiliares do Poder Legislativo, em que os seus 

cargos, empregos e funções não dependem de lei para sua criação, 

conforme estabelece o texto constitucional. A criação, nessa hipótese, será 

feita por resolução de cada uma das casas do Congresso Nacional, Câmara 

de Deputados (art. 51, IV) e Senado Federal (art. 52, XIII), que gozam de 

competência privativa para a matéria. 
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O art. 84, XXV, da CF dispõe que compete privativamente ao 

Presidente da República, na forma da lei, prover e extinguir cargos 

públicos federais. No parágrafo único do mesmo dispositivo, o constituinte 

prevê a possibilidade de delegação da primeira parte do inciso, em outras 

palavras, admite aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da 

República e ao Advogado-Geral da União a delegação de competência para 

prover cargos públicos. Com o advento da Emenda Constitucional no 32, o 

mesmo art. 84, em seu inciso VI, alínea “b”, passou a admitir a 

possibilidade de o Presidente da República dispor, por meio de decreto, 

sobre a extinção de funções ou cargos públicos, desde que vagos6. 

 

Em resumo: 

CARGO 

PÚBLICO 

– a mais simples e indivisível unidade de competência 

expressada por um agente; 

– um lugar na organização funcional da Administração 

Pública, de direito público; 

– regime estatutário ou institucional, não contratual, 

definido por lei; 

– criação e extinção realizadas por lei, salvo as 

exceções; 

– criação com número certo e denominação própria; 

– com remuneração correspondente. 

                                                           
6 Com o advento da citada Emenda Constitucional no 32/01, a qual deu nova redação ao art. 48, caput, em sua parte final, o 
constituinte institui uma exceção à extinção dos cargos por meio de lei e remete ao novo texto do art. 84, VI. Com essas alterações, 
fica restabelecida a grande divergência sobre a possibilidade de decretos regulamentares autônomos no Brasil. Segundo parte da 
doutrina, esse dispositivo insere a possibilidade de regulamento autônomo no direito brasileiro (admitindo a edição de decreto 
regulamentar independente da previsão legal anterior). Contudo, doutrina e jurisprudência alertam que esse fato será possível em 
hipóteses restritas expressamente autorizadas pela CF. Nesse sentido, também já se manifestou o STJ no julgamento do recurso 
especial, REsp 584798/PE, proferido pela Primeira Turma, da lavra do Rel. Min. Luiz Fux (DJ: 06.12.2004, p. 205). A matéria ainda é 
muito divergente. 
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Nessa oportunidade, outros conceitos devem ser estabelecidos: 

 carreira: é um conjunto de cargos organizados em uma 

estrutura escalonada, hierarquizada. “É o agrupamento de classes da 

mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do 

serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que integram, 

mediante provimento originário7”. O conjunto de carreiras, cargos isolados 

compõe o quadro permanente da Administração; 

 classe: é o agrupamento de cargos da mesma profissão, e 

com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. Consiste nos 

degraus de acesso dentro da carreira. Portanto os cargos que a compõem 

são cargos de carreira, diferentemente dos cargos isolados que não contam 

com a possibilidade de progressão profissional; 

 quadro: é o conjunto de carreiras e cargos isolados que 

compõe a estrutura de um órgão ou Poder, podendo ser permanente ou 

provisório. 

 

                                                           
7 Hely Lopes Meirelles, ob. cit., p. 396. 
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 Função pública: consiste no conjunto de atribuições e 

responsabilidades assinaladas a um servidor; é a atividade em si mesma, 

ou seja, corresponde às inúmeras tarefas que devem ser desenvolvidas 

por um servidor. A criação e a extinção dessas funções também devem ser 

feitas por meio de lei. Assim, é possível concluir que todo cargo público, 

enquanto um lugar na estrutura organizacional da Administração que 

conta com um conjunto de atribuições e responsabilidades, tem em seu 

âmago uma função.  

 

FUNÇÃO 

PÚBLICA 

– são plexos unitários de atribuições; 

– um conjunto de atribuições e responsabilidades; 

– criação e extinção por lei; 

– não conta com um lugar no quadro funcional da 

Administração. 
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 ATENÇÃO: Cargo em comissão ≠ função de confiança 

Inicialmente, cargo em comissão nada mais é que um lugar 

no quadro funcional da Administração Pública que conta com um conjunto 

de atribuições e responsabilidades de direção, chefia e assessoramento, 

em que a escolha é baseada na confiança, denominado, por essa razão, de 

livre nomeação e exoneração (exoneração ad nutum), vulgarmente 

chamado cargo de confiança. De outro lado, tem-se a função. Atualmente, 

a Constituição Federal só disciplinou expressamente uma hipótese de 

função, no art. 37, V, o que, para alguns doutrinadores, permite concluir 

que é a única situação possível no ordenamento vigente. Trata-se da 

função de confiança que só pode ser atribuída para as funções de direção, 

chefia e assessoramento. Dispõe o art. 37, inciso V, da CF:  

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. 

Em outras palavras, o dispositivo constitucional estabelece 

que as funções de confiança só podem ser atribuídas aos servidores que já 

são titulares de cargos efetivos, àqueles que estão na intimidade da 

Administração. Convém lembrar que cargo efetivo é daquele que conta 

com nomeação em caráter definitivo e com prévia aprovação em concurso 

público. Dessa maneira, uma pessoa qualquer, que não está nos quadros 

da Administração Pública, não pode ser titular de uma função pública. 

Assim, em razão da previsão constitucional, hoje toda função pública 

depende indiretamente de prévia aprovação em concurso público com a 

respectiva nomeação em cargo público efetivo, não existindo essa (função) 

isoladamente. Assim, todo cargo público tem uma função e toda função 

tem como pressuposto a nomeação em um cargo público. 
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CARGO EM COMISSÃO FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

Art. 37, V, CF Art. 37, V, CF 

um lugar no quadro funcional 

da Administração que conta 

com um conjunto de atribuições 

e responsabilidades. 

somente um conjunto de 

atribuições e responsabilidades. 

utilizado para direção, chefia e 

assessoramento, antigamente 

denominado cargo de 

confiança. 

utilizado para direção, chefia e 

assessoramento. 

pode ser ocupado por qualquer 

pessoa, reservado um limite 

mínimo previsto em lei que só 

pode ser atribuído aos 

servidores de carreira. 

só pode ser ocupado por 

servidores titulares de cargos 

efetivos. 

 

 Emprego público: é terminologia utilizada para identificar uma 

relação funcional de trabalho; é um núcleo de encargo de trabalho 

permanente a ser preenchido por agente contratado para desempenhá-lo, 

portanto também conta com um conjunto de atribuições e responsabilidades, 

distinguindo-se das situações anteriores pelo regime adotado. O regime de 

emprego, independentemente de estar nas pessoas jurídicas de direito 

público ou privado e em qualquer ordem política, federal, estadual ou 

distrital, submete-se ao princípio da unicidade normativa, porque o 

conjunto das normas reguladoras está previsto em um único diploma 
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legal, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)8. Assim, a relação tem 

natureza contratual, o regime é o trabalhista (celetista) e submete-se às 

regras do art. 7o da CF. Depreende-se, entretanto, que, para os empregos 

das pessoas jurídicas de direito público, denominados empregos públicos, 

o regime ganha algumas normas do regime público, o que não pode 

descaracterizar o regime da CLT. 

Para o âmbito federal, a União, com o objetivo de definir as regras 

aplicáveis aos empregados públicos, editou a Lei no 9.962/00, que não 

exclui a aplicação da CLT e da CF. O diploma estabelece, dentre outras 

regras, que a escolha desses empregados deve ser por meio de concurso 

público (art. 2o), trata-se de um contrato com prazo indeterminado e a sua 

resilição não pode ser unilateral (art. 3o). Assim fica afastada a dispensa 

desses empregados de forma imotivada, só sendo possível quando 

ocorrer: falta grave (art. 482, CLT); acumulação ilegal de cargos, 

empregos e funções públicas; necessidade de redução de quadros por 

excesso de despesa (art. 169, CF) e insuficiência de desempenho apurada 

em processo administrativo. A criação e a extinção desses empregos 

públicos também devem ser feitos por meio de lei, assim como estudado 

no tópico de cargo público, quando se tratar de pessoa jurídica de direito 

público (art. 61, § 1o, II, “a”, da CF). 

Em resumo: 

Emprego 

público 

– núcleo de encargo de trabalho 

permanente; 

– relação contratual; 

– regime celetista, adotando assim as regras 

da CLT e art. 7o da CF, com algumas 

                                                           
8 Em razão do regime celetista, as regras aplicáveis aos empregos não são objeto de estudo do Direito Administrativo; são temas 
atribuídos ao Direito do Trabalho, por isso o assunto não será analisado. 
 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

influências do regime de direito público. 

 

Em conclusão, no atual regime brasileiro, é possível, na 

Administração Pública direta e indireta, a presença, nas pessoas jurídicas 

de direito público, do regime de cargos e empregos, desde que observada 

a regra do regime jurídico único (regra fixada pelo STF no julgamento da 

cautelar da ADI no 2135). De outro lado, nas pessoas jurídicas de direito 

privado, o regime é o de emprego. 

 

 Contrato temporário: A contratação temporária representa 

uma situação excepcional nos quadros da Administração Pública, 

autorizada pela Constituição Federal no art. 37, inciso IX. Em tese, o texto 

constitucional prevê esse tipo de contrato por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

estando condicionado à previsão legal para estabelecer os casos. Dessa 

forma, seguindo os ensinamentos de José Afonso da Silva, trata-se de 

norma de eficácia limitada, isto é, uma hipótese autorizada pela 

Constituição que, para ser aplicada, depende de norma regulamentadora. 

Para o âmbito federal hoje tem-se a Lei no 8.745, de 09.12.1993.  

 

 Cargo público – Regras Gerais 

Este tópico tem como objetivo estudar as regras aplicáveis aos 

cargos públicos, regras previstas no estatuto dos servidores públicos. 

Dessa forma, apesar de reconhecer que cada ente político tem a 

competência para definir o regime jurídico aplicável aos seus servidores, 

será utilizado como base neste trabalho o Regime Jurídico dos servidores 

da União (RJU), previsto na Lei no 8.112/90, reconhecendo que essa regra 
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não é absoluta, devendo ser observado em cada caso concreto o estatuto 

específico aplicável ao servidor em estudo. 

 

 Classificação dos cargos públicos 

Na doutrina brasileira, encontram-se inúmeras maneiras diferentes 

de se classificar os diversos cargos públicos, entretanto, duas são as mais 

importantes. Inicialmente, classificam-se os cargos públicos de acordo 

com a sua posição estatal no quadro funcional da Administração em 

cargos de carreira e cargos isolados.  

 

o cargos de carreira aqueles organizados em uma série de 

classes, que consiste nos agrupamentos de cargos da mesma profissão, 

com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos, estando essas 

classes escalonadas em função do grau de hierarquia existente no serviço, 

que decorre do nível de responsabilidade e complexidade de suas 

atribuições. Assim, os cargos de carreira, por estarem organizados em 

uma estrutura escalonada ou hierarquizada, garantem aos servidores que 

os ocupam a possibilidade de ascensão funcional, o que ocorre, 

normalmente, através do instituto da promoção. 

o cargos isolados que, apesar de estarem no quadro funcional da 

Administração, não estão escalonados; são estanques, não contando os seus 

ocupantes com a possibilidade de progressão, de ascensão funcional. Esse 

tipo de cargo não é o ideal para a Administração, considerando que os 

servidores ficam desmotivados, porque não têm a chance de crescimento 

dentro da carreira que escolheram. 

 

Os cargos públicos também podem ser classificados conforme a sua 

vocação para retenção de seus ocupantes. Assim, considerando que os 

nossos servidores têm maior ou menor garantia de permanência, os 
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nossos cargos públicos podem ser divididos em cargos em comissão, 

cargos efetivos e cargos vitalícios. 

 cargo em comissão, conforme conceituado em item 

anterior, consiste em um lugar no quadro funcional da Administração que 

conta com um conjunto de atribuições e responsabilidades de direção, 

chefia e assessoramento. Esses cargos são ocupados em caráter 

transitório e podem ser preenchidos por qualquer pessoa. A escolha é 

realizada com base na confiança, por isso também denominados cargos de 

confiança, ou de livre nomeação9 e livre exoneração, dita exoneração ad 

nutum, que não depende de qualquer justificativa ou motivação. Conclui-

se, portanto, que não há qualquer garantia de permanência. 

 cargos efetivos, ao contrário dos anteriores, contam com 

maior garantia. São cargos que dependem de prévia aprovação em 

concurso público, a nomeação é feita em caráter definitivo e o seu 

ocupante tem a possibilidade de, preenchidos os requisitos constitucionais, 

adquirir a estabilidade (art. 41, CF). A retirada do servidor nesse caso não 

ocorre de forma livre; depende de motivação com prévio processo 

administrativo. 

 cargos vitalícios que são os mais seguros, os que oferecem 

aos servidores a maior garantia de permanência, pelo fato de o 

desligamento só poder ocorrer via processo judicial10. Em regra, esses 

cargos dependem de prévia aprovação em concurso público, como na 

Magistratura11 (art. 95, I) e no Ministério Público12 (art. 128, § 5o, I, “a”), 

                                                           
9 Essa nomeação, apesar de ser baseada na confiança, tem hoje algumas restrições. Primeiro, quanto à reserva mínima prevista 
no art. 37, V, que só pode ser atribuída aos servidores de carreira, para garantir a continuidade dos serviços públicos. Segundo, em 
razão das regras proibindo o nepotismo: com a edição da Súmula Vinculante no 13, a nomeação dos parentes não ocorre mais de 
forma livre. 
 
10 Exceto nas carreiras em que se exige o período de prova para aquisição da vitaliciedade, como ocorre na Magistratura e no 
Ministério Público, nos dois primeiros anos. 
11 A exceção ao concurso público existe para os Tribunais, em razão da regra do quinto constitucional, e para os Tribunais 
Superiores e o Supremo Tribunal Federal nas hipóteses expressas na CF. E mais, “Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: I 
– vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, 
de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. (...)” 
Observe que para as hipóteses em que a nomeação acontece diretamente para os Tribunais (hipóteses listadas acima), a garantia 
passa a existir de imediato, no momento em que o agente é investido.  
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salvo as exceções previstas no texto constitucional, tais como os Ministros 

e Conselheiros dos Tribunais de Contas (art. 73, § 3o)13. Essa garantia se 

justifica pela independência necessária à atuação desses agentes. 

 

 Provimento: é o ato administrativo por meio do qual há 

preenchimento de cargo público, é atribuir um cargo a uma determinada 

pessoa14. Existem vários atos que podem ser praticados para a realização 

do provimento15, tais como a nomeação, a promoção, a reversão, o 

aproveitamento, a reintegração e a recondução. Pode ser dividido em dois 

tipos ou formas diferentes. Verifique: 

 

Provimento 

originário 
Nomeação 

Provimento 

derivado 

Vertical: promoção e transposição ou 

ascensão (revogada) 

Horizontal: transferência (revogada) e 

readaptação 

Reingresso: reintegração, recondução, 

reversão, aproveitamento 

 

a) Provimento originário 

                                                                                                                                                                          
12 Art. 128, § 5o, inciso “I – as seguintes garantias: a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo 
senão por sentença judicial transitada em julgado; (...)” 
13 Trata-se de matéria constitucional, não se admitindo a ampliação desse rol por meio de normas infraconstitucionais, nem 
mesmo pelas Constituições dos Estados. Nesse sentido é a orientação do Min. Eros Grau do STF, em voto proferido na ADI no 
2.729/RN, que foi julgada procedente em 19.06.2013. 
14 Lembrando: provimento, originário do verbo prover que, como se sabe, significa preencher o que está vago. 
15 Assim prevê a Lei no 8.112/90: “Art. 8o São formas de provimento de cargo público: I – nomeação;  
II – promoção; V – readaptação; VI – reversão; VII – aproveitamento; VIII – reintegração; IX – recondução”. 
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Atualmente, o ordenamento jurídico reconhece uma única forma de 

provimento originário, que é a nomeação. Consiste em um ato 

administrativo que atribui um cargo a um servidor. Esse provimento 

originário, também denominado autônomo, ocorre quando o candidato é 

nomeado para um cargo público, independentemente de ter ele qualquer 

vínculo anterior com a Administração Pública. O agente está entrando pela 

primeira vez em uma determinada carreira. 

O pressuposto para essa forma de provimento é o concurso 

público,16 salvo as exceções que serão estudadas no tópico seguinte. 

Esse concurso público não se confunde com o concurso interno que 

representa um processo seletivo realizado exclusivamente dentro do 

âmbito de pessoas administrativas ou órgãos públicos, ficando assim a 

lista de candidatos limitada aos servidores que já compõem o quadro 

funcional daquele ente. Esse instrumento não substitui o concurso público 

e é utilizado apenas em caso de provimento derivado, permitindo a 

progressão funcional dentro da sua carreira (não se admitindo a mudança 

de carreira). 

Quanto ao momento correto para a nomeação do agente, a decisão 

é discricionária do Administrador, que saberá o melhor momento para sua 

efetivação, desde que respeitado o prazo de validade do concurso público 

e observados alguns requisitos para preenchimento de cargos públicos. 

Esses requisitos podem ser divididos em: 

I) gerais: aplicáveis a praticamente todos os cargos públicos como, 

por exemplo, a nacionalidade brasileira, estar no gozo dos direitos 

políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de 

escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de dezoito 

                                                           
16 Assim orienta a Súmula Vinculante nº 43 (conversão da Súmula no  685 do 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”. 
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anos, a aptidão física e mental (requisitos enumerados no art. 5o da Lei 

no 8.112/90); 

II) específicos: definidos em lei, conforme as atribuições do cargo. 

No que tange ao momento em que será praticada, a nomeação é 

um ato discricionário, porque cabe ao Administrador escolher o melhor 

momento, desde que respeitados o prazo de validade do concurso e a 

ordem de classificação dos candidatos. 

Esses aspectos serão analisados adiante com mais detalhes, em 

tópicos específicos sobre nomeação e concurso público. 

 

b) Provimento derivado 

No provimento derivado, o cargo público será atribuído a um 

servidor que tem relação anterior com a Administração, a um servidor que 

já compõe a carreira. Assim há uma mudança de cargo dentro de uma 

mesma carreira17. 

Esse provimento pode ser: vertical, horizontal e por reingresso. 

O provimento derivado vertical consiste na atribuição de um 

novo cargo a um servidor, dentro da mesma carreira, mas que representa 

uma progressão funcional, uma ascensão em sua vida profissional. 

Existiam no Brasil duas formas de provimento vertical: a promoção e a 

ascensão. 

A promoção tem como pressuposto a existência de cargos 

escalonados em carreira. O agente, nesse caso, será designado para outro 

cargo mais elevado dentro da própria carreira18. Para que tenha esse 

                                                           
17 Lembre-se de que, quando há mudança de carreira, quando o deslocamento do servidor independe de qualquer vínculo ou 
relação anterior, a hipótese é de provimento originário e exige a prévia aprovação em concurso público. 
18 Alguns estatutos de servidores fazem distinção entre promoção e progressão. Em regra, tem-se promoção quando o servidor 
muda de um cargo para outro, com consequente mudança de classe. De outro lado, na progressão ele mantém-se no mesmo cargo, 
tendo uma mudança somente de padrão, com consequente acréscimo nos vencimentos. Por exemplo, a carreira do servidor pode 
contar com várias classes, níveis, que são os patamares dentro da carreira cuja mudança depende de promoção, sendo, em cada 
classe, possível vários padrões em que a mudança depende de progressão. Assim, depois de percorridos todos os padrões de uma 
determinada classe (progressão), o servidor poderá ser promovido, mudando então de classe. 
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direito, ele deverá preencher alguns requisitos, observando na lei o rol 

enumerado para cada carreira, podendo ter como base critérios de 

antiguidade ou merecimento. 

A Emenda Constitucional no 19/98, introduziu também uma nova 

exigência como requisito para a promoção, conforme estabelece o art. 39, 

§ 2o, da CF: a participação em cursos de formação e aperfeiçoamento em 

escolas de governo. A regra, muito criticada pela doutrina, apresenta uma 

grande incoerência: como pode o governo exigir escolas para 

aperfeiçoamento, quando os Estados e Municípios, muitas vezes, mal 

conseguem manter o ensino fundamental? Em razão das dificuldades da 

Administração Pública, prevalece a orientação para que a regra só passe a 

ser aplicada depois que as escolas estiverem à disposição dos servidores, 

seja pela sua criação ou através da celebração de convênios com 

instituições especializadas. 

A segunda hipótese, denominada ascensão, transposição ou 

acesso foi abolida do atual texto constitucional porque permitia o 

provimento do servidor público para um cargo de uma carreira diferente 

da sua, sem a prévia aprovação em concurso público. O Supremo Tribunal 

Federal, consolidando o entendimento, editou a Súmula no 685 que 

estabelece: “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”. 

Assim, quando há mudança de carreira, a hipótese é de provimento 

originário e não derivado, daí por que o pressuposto é a aprovação em 

concurso público19. 

                                                           
19 Nesse diapasão já decidiu o STF: (...) I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a 
promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação 
prevista no art. 37, II, da Constituição de que os cargos públicos devem ser providos por concurso. II – Inviável a invocação dos 
princípios da segurança jurídica e da boa-fé no caso em que se pretende o reconhecimento de uma nova posição jurídica 
incompatível com a Constituição e não a preservação de uma situação concreta sedimentada. III – Agravo regimental improvido 
(RE 602264 AgR, STF – Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento: 07.05.2013, DJe:31.05.2013) (grifos da 
autora). 
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O provimento derivado também pode ser horizontal, quando 

ocorre a mudança de cargo que não caracteriza progressão, crescimento 

funcional. Nessa modalidade também se definem duas formas de 

provimento: a readaptação e a transferência. 

Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Caso a 

limitação gere uma incapacidade para o serviço público, o servidor deverá 

ser aposentado. 

A readaptação, conforme estabelece o art. 24 da Lei no 8.112/1990, 

deve ser efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação 

exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na 

hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas 

atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 

A transferência, extinta pela alteração introduzida pela Lei 

no 9.527, de 10.12.1997, autorizava a passagem do servidor estável de 

cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de 

pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo Poder. 

Por fim, o provimento derivado também pode ser por 

reingresso, que garante o retorno do servidor através de quatro 

modalidades diferentes que são: a reintegração, a recondução, a reversão 

e o aproveitamento. 

A reintegração é o retorno do servidor ao cargo anteriormente 

ocupado quando invalidada a sua desinvestidura por decisão 

administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens do 

período em que esteve afastado (art. 28 da Lei no 8.112). Estando o cargo 

ocupado, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem. 

Caso o cargo que ocupava o reintegrado tenha sofrido alguma 

transformação, o seu retorno deve ocorrer para o cargo resultante da 
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transformação. E, ocorrendo a extinção do cargo, o servidor ficará em 

disponibilidade. Para que o servidor goze dessa garantia, exige-se que ele 

seja estável. 

Conforme já foi dito acima, a recondução representa uma 

possibilidade de retorno do servidor para o seu cargo de origem quando o 

antigo ocupante do posto for reintegrado. Também se admite a 

recondução quando um servidor for inabilitado no estágio probatório de 

outro cargo, tendo assim a oportunidade de retornar a seu cargo de 

origem. Estando o dito cargo de origem ocupado, o servidor poderá ocupar 

um outro cargo equivalente que existir vago ou, em último caso, ficar em 

disponibilidade (art. 29 da Lei no 8.112). 

A atual jurisprudência do STJ também reconhece a possibilidade de 

recondução ao cargo de origem nas hipóteses em que o servidor estável 

não tem mais interesse no novo cargo ocupado. Assim, desistindo do novo 

cargo durante o estágio probatório, poderá pedir a recondução e retornar 

ao cargo de origem20. A ideia é justificável considerando a possibilidade de 

que, se ele não fosse aprovado no novo estágio, teria a chance de retornar 

ao cargo de origem, com mais razão ainda, o retorno deve ser garantido 

se essa for a sua vontade. Esse pedido deve ser apresentado antes da 

conclusão do estágio probatório do novo cargo, porque enquanto ele não 

for confirmado, não estará extinta a situação anterior21. 

Os institutos da reintegração e da recondução também estão 

previstos no art. 41, §§ 2o e 3o, do texto constitucional. 

                                                           
20 Essa é a interpretação da jurisprudência nacional: “(...) 1. O servidor público estável que desiste do estágio probatório a que foi 
submetido em razão de ingresso em novo cargo público tem direito a ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 2. Inteligência 
do § 2o do art. 20 da Lei no 8.112/90.(...)” (MS 8339/DF, STJ – Terceira Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgamento: 11.09.2002, 
DJ: 16.12.2002, p. 241). 
 
21 Seguindo tal raciocínio também já decidiu o STF: “(...) I.- O direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta 
novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao 
estágio probatório no novo cargo: Lei no 8.112/90, art. 20, § 2o É que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará 
extinta a situação anterior.(...)” (MS 24543/DF, STF – Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento: 21.08.2003, DJ: 12.09.2003, p. 
00029). 
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O instituto da reversão está previsto no art. 25 da Lei no 8.112/90. 

Hoje se admitem duas hipóteses de reversão: 

a) no tocante ao servidor aposentado por invalidez, se comprovado 

por junta médica oficial que foram insubsistentes os motivos declarados na 

oportunidade de sua aposentadoria. Os motivos que justificavam a 

aposentadoria podem nunca ter existido e por erro ter sido concedido o 

benefício ou podem ter desaparecido por simples superação do servidor. 

b) a pedido do servidor e no interesse da administração desde que a 

sua aposentadoria tenha sido voluntária e tenha sido concedida há no 

máximo cinco anos, que este seja estável quando em atividade, e exista 

cargo vago. O servidor que retornar com esse fundamento perceberá, em 

substituição aos proventos de aposentadoria, a remuneração do cargo que 

voltar a exercer, inclusive com as vantagens pessoais. 

Nesses casos, o servidor deve retornar para o mesmo cargo (cargo 

de origem) ou, caso esse tenha sofrido qualquer transformação, o retorno 

deve-se dar para o cargo resultante da transformação. Entretanto, se o 

cargo estiver ocupado, o servidor poderá exercer suas atribuições como 

excedente até que surja uma vaga. Essa regra não se aplica à reversão a 

pedido porque a existência de cargo vago é uma condicionante para o seu 

deferimento. 

Essa forma de reingresso não pode ser aplicada quando o servidor 

já tiver completado 70 anos de idade, em razão da aposentadoria 

compulsória. 

Por fim, o aproveitamento garante ao servidor estável a 

possibilidade de retornar à atividade quando em disponibilidade e surgir 

uma vaga (art. 30 do citado diploma). 

Disponibilidade é o ato pelo qual o Poder Público transfere para a 

inatividade remunerada, com pagamento de proventos proporcionais ao 

tempo de serviço (art. 41, § 3o, da CF), servidor estável cujo cargo venha 
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a ser extinto, declarada a sua desnecessidade22 ou, ainda, ocupado em 

decorrência de reintegração, sem que o desalojado pudesse ser 

reconduzido. 

O estatuto dos servidores federais estabelece que esse 

aproveitamento é obrigatório, o que garante que o servidor não ficará 

indefinidamente (para sempre) em disponibilidade. Dispõe ainda que esse 

aproveitamento deve ocorrer em cargo de atribuições e vencimentos 

compatíveis com o anteriormente ocupado. 

O aproveitamento ficará sem efeito e será cassada a disponibilidade 

caso o servidor não entre em exercício no prazo legal, que é de 15 dias, 

conforme previsão do art. 15, § 1o, da Lei no 8.112, salvo doença 

comprovada por junta médica oficial. 

 

 Nomeação, posse e exercício 

Nomeação é a única forma de provimento originário prevista no 

atual ordenamento jurídico brasileiro; é a atribuição de um cargo a um 

servidor independentemente de qualquer relação jurídica anterior com a 

Administração. O pressuposto para sua realização é a prévia aprovação em 

concurso público, devendo ser formalizada durante o seu prazo de 

validade e respeitada a sua ordem de classificação. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o servidor 

público nomeado para um cargo goza do direito subjetivo à posse, 

conforme dispõe a Súmula no 16, “Funcionário nomeado por concurso tem 

direito a posse”. 

A posse nada mais é que a aceitação do servidor das atribuições do 

cargo, momento em que esse assume o compromisso de bem servir. 

                                                           
22 A declaração de desnecessidade, instituto que surgiu ao tempo do golpe militar, em 01.04.64, na Constituição de 1969, é um 
instituto obscuro, considerando que, se o cargo não é mais necessário, deve ser extinto pura e simplesmente. Por isso, muito 
criticado e pouco utilizado nos dias de hoje. 
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Nesse momento forma-se a relação jurídica: a Administração atribui 

o cargo e o servidor aceita-o, formando-se, assim, o vínculo estatutário, o 

que se denomina investidura. Portanto, com a nomeação tem-se 

provimento e com a posse faz-se a investidura. 

A posse deve ser feita com a assinatura do respectivo termo, no 

qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os 

direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados 

unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício 

previstos em lei. Esse ato só ocorre no provimento originário e nada 

impede que seja realizado por meio de procuração específica. 

O servidor tem o prazo de até 30 dias, contados da publicação do 

ato de nomeação, para tomar posse, sob pena de a nomeação ficar sem 

efeito. Caso o Administrador dê posse fora desse prazo, o ato é inválido e 

não terá efeito. Em caso de impedimento,23 esse prazo será contado de 

seu término. 

Na oportunidade da posse, o servidor deve apresentar a sua 

declaração de bens e valores. O objetivo dessa declaração é acompanhar a 

sua evolução patrimonial que, em caso de desproporcionalidade, pode 

caracterizar improbidade administrativa (Lei no 8.429/92). Exige-se 

também a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego 

ou função pública, para evitar acumulações ilegais, além da prévia 

inspeção médica para atestar sua capacidade física e mental para o 

exercício do cargo. 

Por fim, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo 

público ou da função de confiança (art. 13). Efetivada a posse, o servidor 

                                                           
23 Consideram-se impedimentos as hipóteses enumeradas no art. 13, § 2o, da Lei no 8.112, tais como: licenças decorrentes de 
doença em pessoa da família, para o serviço militar e para capacitação, previstas no art. 81, incisos I, III, V; e afastamentos em 
razão de férias, participação em programa de treinamento, participação em júri ou outro serviço obrigatório por lei, as licenças 
gestante, paternidade e adotante, licença para tratamento da própria saúde e por acidente em serviço, a licença para capacitação 
e serviço militar, afastamento por deslocamento da sede ou por participar em competição desportiva, hipóteses enumeradas no 
art. 102, incisos I, IV, VI, VIII (alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “f”), IX e X. 
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tem o prazo de quinze dias para entrar em exercício a contar daquele ato, 

sob pena de ser exonerado de ofício. 

Tratando-se de função de confiança, o servidor deve entrar em 

exercício na data de publicação do ato de designação, sob pena de o ato ficar 

sem efeito. Estando o servidor impedido em razão de licença ou afastamento, 

a entrada em exercício deve ocorrer no primeiro dia após o término do 

impedimento, que não pode exceder a 30 dias. 

Nas hipóteses em que o servidor tenha exercício em outro município 

em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto 

em exercício provisório, terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de 

prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo 

desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo 

necessário para o deslocamento para a nova sede. 

A jornada semanal de trabalho do servidor terá duração máxima de 

40 horas, enquanto a jornada diária terá o limite mínimo de 6 horas e o 

máximo de 8 horas. Para os ocupantes de cargos em comissão, o regime é 

de dedicação integral ao serviço, podendo ser convocado sempre que 

houver interesse da Administração. 

 

 Formas de deslocamento 

Nessa oportunidade, é importante tomar cuidado para não confundir 

formas de provimento com formas de deslocamento, não havendo nesse 

último atribuição  

de um novo cargo a um servidor, mas, somente, o seu deslocamento. O 

Estatuto dos servidores da União, Lei no 8.112/90, definiu duas formas de 

deslocamento. 

A remoção é um instituto utilizado pela Administração com o intuito 

de aprimorar a prestação do serviço público, podendo ser usado, também, 

no interesse do servidor, diante da ocorrência dos casos especificados na 
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lei. Trata-se de uma forma de deslocamento do servidor no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede (art. 36 do RJU). A lei 

admite três formas de deslocamento: realizada de ofício pela 

Administração para atender aos seus interesses; a pedido do servidor e 

deferida de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração; 

e as hipóteses em que o servidor pede e tem direito subjetivo ao seu 

deferimento, isto é, independe do interesse da Administração, o que 

ocorre nas seguintes circunstâncias: 

a) quando o pedido for para acompanhar cônjuge ou companheiro, 

também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes e de 

qualquer ordem política, que foi deslocado no interesse da Administração. 

Essa regra não pode ser utilizada para os servidores que se deslocaram a 

pedido e que passaram no concurso quando o cônjuge já era servidor em 

outra localidade; 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

dependente, desde que viva às suas expensas e que essa informação conste 

do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

médica oficial; 

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o 

número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com 

normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que eles estejam 

lotados. 

 

DICA IMPORTANTE: A Lei 8.112/90 foi alterada em 2014 e 

passou expressamente a vedar a ajuda de custo nos casos de 

remoção a pedido. 

A redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, 

ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão 

ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão competente 
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(art. 37 do RJU). Esse deslocamento é possível desde que preenchidos os 

seguintes requisitos: interesse da administração; equivalência de 

vencimentos; manutenção da essência das atribuições do cargo; 

vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das 

atividades; mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação 

profissional; compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades 

institucionais do órgão ou entidade. A redistribuição ocorrerá ex officio 

para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos 

serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de 

órgão ou entidade. Nessa hipótese, caso o servidor não seja redistribuído, 

esse será colocado em disponibilidade. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 

DE CASSAÇÃO DE PREFEITA MUNICIPAL.  DECRETO-LEI N. 201/67. PRAZO 

DECADENCIAL. NOVENTA DIAS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. TERMO 

INICIAL.POSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO NONAGESIMAL. 

ILEGALIDADE DA PERDA DO MANDATO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO.1. Revestindo-se a cassação de 

mandato eleitoral da característica de ato precipuamente político, o 

controle pelo Judiciário fica restrito à perquisição de inconstitucionalidade, 

ilegalidade e inobservâncias regimentais.2. O processo de cassação de 

Prefeito Municipal deve transcorrer em até 90 (noventa) dias, contados da 

data da notificação do acusado, nos termos do art. 5º, VII, do Decreto-Lei 

n. 201/67. Esse prazo, por ser decadencial, não pode ser suspenso ou 

prorrogado.Precedente: REsp 893.931/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, DJ 4/10/2007.3. Entender de modo contrário seria o 
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mesmo que dar à norma protetora de direitos dos agentes políticos 

municipais sujeitos a processo de cassação uma interpretação prejudicial 

àquelas pessoas, o que seria absurdo.4. É ilegal a perda do mandato da 

Prefeita do Município de Carmo do Rio Claro/MG, porquanto extrapolado o 

lapso nonagesimal previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/67 para 

a conclusão do processo de cassação.5. Isto porque a contagem do 

referido prazo teve início na data da apresentação espontânea da ora 

recorrente (10/9/2012), por meio de advogado, e não na data de sua 

notificação, feita em 8/4/2013. O termo final, por sua vez, ocorreu em 

15/6/2013, com a publicação do ato de perda do mandato.6. Recurso em 

mandado de segurança a que se dá provimento para declarar a ilegalidade 

do Decreto-Legislativo n. 6, de 15/6/2013 e, por conseguinte, determinar 

o retorno da impetrante ao cargo de Prefeita do Município de Carmo do Rio 

Claro.(RMS 45.955/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015) 

 

Ementa: DÉCIMO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SELETIVO INTERNO E OBSERVÂNCIA AOS 

TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADI 837/DF. VALIDADE DO 

CERTAME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – 

Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante 

concurso interno, o enquadramento de empregados da Caixa Econômica 

Federal no cargo de advogado. II - Constituição de 1988, art. 37, II. 

Exigência de concurso público como forma de acesso a cargos públicos. 

Processo seletivo interno realizado pela Caixa Econômica Federal em maio 

de 1992, época em que o entendimento a respeito do tema não era 

pacífico. Somente em 17/2/1993 o Supremo Tribunal Federal, acolhendo 

pedido de concessão de liminar na ADI 837/DF, Rel. Min. Moreira Alves, 

suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III.; art. 10, 

parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, 

com julgamento definitivo em 27/8/1998 (DJ de 25/6/1999). III – 
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Subsistência do procedimento seletivo interno e dos atos administrativos 

então praticados, que culminaram com o enquadramento dos empregados 

da Caixa Econômica Federal então aprovados no certame, haja vista que, 

nos termos da Súmula 15 desta Corte, dentro do prazo de validade do 

concurso o candidato aprovado tem direito à nomeação, como de fato 

ocorreu. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 

(RE 600955 AgR-décimo segundo, Relator(a):  Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe- 13-08-2014) 

 

 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. MPE-BA - 2015 - MPE-BA - Promotor de Justiça 

Substituto(adaptada) 

 

I - O empregado público sujeito ao regime celetista ocupa cargos do quadro 

da Administração e contratá-lo depende de prévia aprovação em concurso 

público. ERRADA 
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II - As funções de confiança podem ser exercidas por pessoas estranhas 

aos quadros da Administração Pública, desde que se destinem apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento e que sejam reservados 

percentuais mínimos para servidores ocupantes de cargos efetivos. 

ERRADA 

 

 

2. VUNESP - 2014 - Prefeitura de São José do Rio Preto-SP - 

Procurador do Município (ADAPTADA) 

No tocante aos cargos, empregos e funções públicas, é correto 

afirmar que 

I - função pública é o lugar, dentro da organização funcional da 

Administração Direta e de suas autarquias e fundações públicas que, 

ocupado por servidor público, tem funções específicas e remuneração fixada 

em lei ou diploma a ela equivalente. ERRADA 

II - as funções de confiança deverão ser exercidas preferencialmente por 

servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional. ERRADA 

 

3. FEPESE - 2014 - MPE-SC - Promotor de Justiça Analise os 

enunciados das questões abaixo e assinale se ele é Certo ou 

Errado. 

As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargos efetivos, 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. 

 Certo       
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4. TRF - 2ª Região - 2014 - TRF - 2ª REGIÃO - Juiz Federal  

A Lei nº 8.112/90 disciplina, no seu âmbito, os institutos da 

NOMEAÇÃO, da REVERSÃO e da REINTEGRAÇÃO. Analise as 

assertivas abaixo e, ao final, assinale a opção correta. 

 

I – As três são formas de provimento de cargo público.  

II – A nomeação pode prescindir de prévio concurso público.  

III – A reversão pode ocorrer mesmo que o cargo antes exercido 

pelo funcionário esteja agora ocupado, e não exista outra vaga.  

IV – A reintegração produz efeitos ex nunc, sem direitos 

patrimoniais pretéritos.  

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa I está errada. 

e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

LETRA B 

 

5. TRF - 4ª REGIÃO - 2014 - TRF - 4ª REGIÃO - Juiz Federal 

Substituto (ADAPTADA) 

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. CORRETA 
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