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Lei nº 8.112/90 – PARTE II 

 

 Vacância: é a terminologia técnica para descrever que o 

cargo público está vago, é um fato administrativo que indica que 
determinado cargo público não está provido, isto é, está sem titular. 

O rol de hipóteses que geram a vacância está previsto no art. 33 da 
Lei no 8.112/90, que enumera as seguintes situações: 

a) exoneração: ocorre quando a dissolução do vínculo entre 

o servidor e a administração se dá sem caráter punitivo, podendo, de 
acordo com os arts. 34 e 35 da lei, ocorrer em duas situações: em 

cargo efetivo a pedido do servidor ou de ofício, ou de cargo em 
comissão a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio 

servidor; 

b) demissão: forma de penalidade disciplinar, cabível às 

hipóteses descritas no art. 132, seguida da indisponibilidade dos bens 
e ressarcimento ao erário nas circunstâncias quando a conduta 

motivadora do agente importar em lesão aos cofres públicos, 
aplicação irregular de dinheiro público, corrupção ou improbidade 

administrativa; 

c) promoção: constitui também uma das formas de 

provimento derivado de cargo público, que se constitui de forma 
vertical, com ascensão funcional. No âmbito federal, caberá à lei que 

fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública 

Federal estabelecer os requisitos para o ingresso e o desenvolvimento 
do servidor na carreira, mediante promoção. Uma vez promovido o 

servidor, abre-se vaga para o cargo anteriormente ocupado; 

d) readaptação: nos termos da lei, 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”. É ao mesmo tempo forma de 
investidura e vacância de cargo público. O servidor readaptado 

passará a ocupar um cargo semelhante, respeitando suas novas 
limitações, deixando o anterior vago para ser ocupado por outro 

servidor que preencha os requisitos de capacidade física ou mental; 

e) aposentadoria: dá-se quando o servidor passa para a 

inatividade. Trata-se de direito do servidor e ocorrerá de formas 
específicas: voluntária, compulsória, por invalidez permanente e 

especial; 

f) posse em outro cargo inacumulável: pode se dar como 
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uma das hipóteses previstas em lei autorizadora da demissão do 

servidor. Como prevê o art. 133 da Lei dos Servidores Públicos, 

detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, emprego 
ou funções públicas, a autoridade competente notificará o servidor 

para que opte por um dos cargos, emprego ou função no prazo de 10 
dias. Este terá até o último dia do prazo da defesa do processo 

administrativo disciplinar para efetivar sua escolha. Caso contrário, 
configurar-se-á má-fé, aplicando-lhe a pena de demissão. Se, porém, 

houver a escolha em tempo hábil do cargo, emprego ou função, sua 
conduta converterá automaticamente em pedido e exoneração do 

outro cargo. Em ambas as hipóteses haverá a vacância; 

g) falecimento: como o próprio nome já sugere, é a hipótese 

gerada pelo óbito do servidor. 

 

 Desinvestidura : é o ato administrativo através do qual o 
servidor é destituído do cargo. Representa o fim da relação jurídica 

funcional, gerando a vacância do mesmo. As duas principais formas 

são: a exoneração e a demissão, merecedoras de cuidados especiais 
em razão de inúmeras confusões que ocorrem quando da sua 

utilização prática. 

A exoneração é o desligamento sem caráter sancionador, 

podendo ocorrer a pedido do servidor que não deseja mais 
trabalhar naquele cargo da Administração, ou por iniciativa e 

deliberação espontânea da Administração, denominada por parte da 
doutrina exoneração de ofício1. Assim, a exoneração por iniciativa 

da Administração pode ocorrer nas seguintes hipóteses: 

a) quanto se tratar de cargo em comissão: essa hipótese 

também denominada exoneração ad nutum, independe de qualquer 
motivação. Tratando-se de cargo de livre nomeação e livre 

exoneração, em que a escolha e a manutenção são baseadas na 
confiança2; 

b) quando o servidor, nomeado e empossado, não entrar 

em exercício no prazo legal, o qual, para os servidores públicos 
                                                           
1 A expressão exoneração ex officio tem duas aplicações para a doutrina. Para alguns doutrinadores, refere-se às hipóteses em 
que a Administração pratica o ato por sua livre iniciativa, devendo motivar em algumas circunstâncias, orientação adotada nesse 
trabalho. Para outros doutrinadores e para a Lei no 8.112/90, a exoneração ex offício é utilizada para as hipóteses em que a 
Administração pratica o ato não só por sua livre iniciativa, mas também livre da necessidade de motivar; não precisa motivar. O 
estatuto dos servidores da União dispõe em seu art. 34: “A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de 
ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: I – quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; II – quando, 
tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido”. 
2 Alerte-se entretanto que, caso o Administrador decida declarar um motivo para a exoneração do servidor, apesar de estar 
liberado de fazê-lo, ele estará vinculado a esse motivo, estando obrigado a cumpri-lo em razão da teoria dos motivos 
determinantes.  
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federais, é de 15 dias a contar da data da posse (art. 15, § 1o, do 

RJU); 

c) quando, em cargo efetivo e antes da estabilidade, o 
servidor não for habilitado no estágio probatório ou não aprovado na 

avaliação especial de desempenho, prevista no art. 41, § 4o, da CF e 
realizada por uma comissão instituída para essa finalidade, com 

garantia do contraditório e da ampla defesa; 

d) quando, após a aquisição da estabilidade, o servidor é 

considerado insatisfatório na avaliação periódica de desempenho, 
disposição do art. 41, § 1o, inciso III, da CF, que representa uma 

hipótese de perda da estabilidade com a consequente exoneração do 
servidor, garantidos sempre o contraditório e a ampla defesa. Essa 

avaliação depende de regulamentação através de lei complementar, 
que deve definir critérios e garantias para o procedimento, inclusive 

com regras especiais para os servidores estáveis que desenvolvam 
atividades exclusivas de Estado (art. 247, CF); 

e) para se adequar aos limites previstos no art. 169 da CF, 

quanto às despesas com pessoal. Esses limites devem ser definidos 
por lei complementar, hoje Lei Complementar no 101/00, e os entes 

que estiverem fora da regra devem reduzir os seus gastos inclusive 
exonerando servidores, se necessário, conforme critérios definidos na 

própria Constituição; 

f) quando o servidor estiver de boa-fé, em acumulação 

proibida, hipótese prevista no art. 133, § 5o, do Regime Jurídico dos 
Servidores da União, que garante ao servidor que estiver acumulando 

ilegalmente a opção de escolher, no prazo de 10 dias, com qual cargo 
deseja continuar. Não ocorrendo a escolha, será instaurado o 

respectivo processo administrativo disciplinar para investigar a 
prática da infração funcional de acumulação ilegal. Durante o 

processo, o servidor ainda terá a chance de fazer opção até o prazo 
da defesa (5 dias), oportunidade em que se reconhece a boa-fé do 

servidor e se converte a sua escolha em pedido de exoneração do 

cargo que não desejar mais. Caso a opção não ocorra, comprovadas 
a infração funcional e a má-fé do servidor, aplica-se a pena de 

demissão; 

g) a Emenda Constitucional no 51/06 introduziu o § 6o do 

art. 198 da CF, que estabelece mais uma hipótese de exoneração, 
dispondo que o 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”, requisitos esses 
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hoje definidos na Lei no 11.350/06. 

A segunda hipótese de desinvestidura é a demissão, que tem 

natureza de sanção. Trata-se do desligamento do servidor do cargo 
que ocupa em razão da prática de uma infração funcional grave; é 

pena. 

Para os servidores federais, o art. 132 da Lei no 8.112/903 

enumera as infrações funcionais puníveis com a pena de demissão, 
exigindo sempre o respectivo processo administrativo disciplinar, 

garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

Alguns diplomas legais, quando se referem à demissão, 

utilizam, em determinadas circunstâncias, a expressão “demissão a 
bem do serviço público”, todavia essa terminologia introduzida pela 

Lei no 8.027, de 12.04.1990, que dispõe sobre normas de conduta 
dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das 

Fundações Públicas, e dá outras providências, não foi adotada pelo 
estatuto dos servidores da União, Lei no 8.112, de 11.12.1990, que 

é posterior. 

Ressalte-se ainda que a pena de demissão, seguindo a Lei 
no 8.112/90, pode ser transformada em pena de cassação ou de 

destituição. Prevê o regime jurídico que, quando o servidor ocupante 
de um cargo efetivo pratica uma infração grave e está em atividade, 

comprovada esta em processo disciplinar, ele será demitido. 
Todavia, caso o servidor tenha praticado a mesma infração grave 

enquanto esteve em atividade e, em data posterior, se aposentou ou 
entrou em disponibilidade, a pena de demissão será convertida em 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

E mais, caso o citado servidor ocupe um cargo em comissão ou 

função de confiança e pratique a mesma infração grave, a pena de 
demissão será convertida em destituição de cargo em comissão ou 

função de confiança. Por fim, em razão da confiança exigida para 
esses cargos, caso o servidor pratique uma infração média que para 

os demais servidores seria punível com uma simples pena de 

suspensão, nesses cargos aplica-se a pena mais grave de 
destituição. Portanto, servidor de cargo em comissão ou função de 

                                                           
3 Dispõe: “Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: I – crime contra a administração pública; II – abandono de 
cargo; III – inassiduidade habitual; IV – improbidade administrativa; V – incontinência pública e conduta escandalosa, na 
repartição; VI – insubordinação grave em serviço; VII – ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima 
defesa própria ou de outrem; VIII – aplicação irregular de dinheiros públicos; IX – revelação de segredo do qual se apropriou em 
razão do cargo;  
X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; XI – corrupção; XII – acumulação ilegal de cargos, empregos ou 
funções públicas; XIII – transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117”.  
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confiança que pratique infração média ou grave será penalizado com 

a pena de destituição e perderá o cargo. 

O legislador, preocupado com a efetiva aplicação das diversas 
sanções previstas pela lei, estabeleceu que, se o servidor estiver 

respondendo por processo administrativo disciplinar, não poderá, 
enquanto não for julgado o processo e cumprida a pena, exonerar-

se a pedido ou aposentar-se de forma voluntária (art. 172 do RJU). 

Ressalvada a restrição acima, ocorrendo a exoneração, seja 

porque desconhecida a infração ou nas hipóteses praticadas de ofício 
pela Administração, o ato poderá ser convertido em pena de 

demissão se comprovado, por meio de processo administrativo 
disciplinar, que o servidor, enquanto em atividade praticou uma 

infração funcional grave (infrações do art. 132). Da mesma forma, 
caso ele obtenha aposentadoria, esta será cassada. 

A situação inversa também é possível. Na hipótese em que o 
servidor foi processado e ao final condenado, sofrendo a pena de 

demissão, se ficar provada a sua inocência em processo de revisão 

julgado procedente, a penalidade ficará sem efeito e o servidor terá 
direito de retornar para o seu cargo com todos os seus direitos 

(art. 182 do RJU). Contudo, quando tratar-se de cargo em comissão, 
a demissão ficará sem efeito e será convertida em exoneração, mas, 

nesse caso, o servidor não terá direito de retornar para o cargo 
porque a confiança ficou abalada. 
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 REGRAS CONSTITUCIONAIS 

 Acessibilidade: é o conjunto de regras e princípios que 

regulam o ingresso de pessoas nos quadros da Administração 
Pública. O art. 37, inciso I4, da Constituição Federal, estabelece que 

para o preenchimento dos cargos, funções e empregos públicos no 
Brasil, aplica-se o princípio da ampla acessibilidade, garantindo essa 

possibilidade a todos os brasileiros que preencherem os requisitos e 
aos estrangeiros, de acordo com a previsão legal. Essa regra foi 

alterada pela Emenda Constitucional no 19/98.sse conjunto de 
normas que define os requisitos e parâmetros para o acesso ao 

serviço público deve ser respeitado rigorosamente pelos 
Administradores, gerando, assim, no que tange aos parâmetros 

exigidos, um direito subjetivo para os candidatos a essas vagas, 
sendo vedada qualquer possibilidade de discriminação abusiva, o 

que gera flagrante desrespeito ao princípio da isonomia. 

Assim, hoje, no Brasil, os cargos, empregos e funções públicas 

são acessíveis aos brasileiros, natos ou naturalizados, aos 

portugueses equiparados5 que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, e aos estrangeiros6, conforme autorização 

legal. 

Quanto aos brasileiros, é importante ressaltar a exceção 

prevista no art. 12, § 3o, da CF7 que listou alguns cargos que só 
podem ser preenchidos por brasileiros natos, o que se justifica em 

razão da segurança nacional. Também excepciona a Constituição, 
exigindo a qualidade de brasileiro nato aos cidadãos que vão ocupar 

as seis vagas no Conselho da República (art. 89, VII). 

 

 Concurso público: Como requisito para o acesso a esses 
                                                           
4 CF/88, Art. 37, inciso 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;” (EC no 19/98). 
 
5 CF/88, Art. 12, § 1o “Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão 
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição” (EC de Revisão no 3). 
6 Alguns doutrinadores já reconhecem essa possibilidade de estrangeiros no serviço público desde 1993. A orientação decorre do 
fato de que a Lei Federal no 8.745/93, em seu art. 2o, inciso V, já autoriza a contratação temporária pela Administração Pública de 
professores e pesquisadores visitantes estrangeiros. Para reforçar sua aplicação foi editada a EC no 11/96 introduzindo o § 1o ao 
art. 207 da CF, que dispõe: “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. § 1o É facultado às universidades 
admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. § 2o O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa 
científica e tecnológica.” Para regulamentar o dispositivo foi publicada a Lei no 9.515, de 20.11.1997 que, alterando o art. 5o, § 3o, da 
Lei no 8.112/90, estabelece que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos 
com professores, técnicos e cientistas estrangeiros seguindo as regras desse regime jurídico.  
7 Art. 12. (...) § 3o São privativos de brasileiro nato os cargos: de Presidente e Vice-Presidente da República; de Presidente da 
Câmara dos Deputados; de Presidente do Senado Federal; de Ministro do Supremo Tribunal Federal; da carreira diplomática; de 
oficial das Forças Armadas; de Ministro de Estado da Defesa (hipótese introduzida pela EC no 23/99). Ressalte-se que para os 
demais cargos de Ministro de Estado, inclusive o de Ministro das Relações Exteriores, não existe essa exigência (art. 87). 
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cargos e empregos públicos a Constituição exige a prévia aprovação 

em concurso público, conforme previsto no art. 37, II,8 salvo as 

exceções instituídas pelo próprio texto. O concurso público é um 
procedimento administrativo colocado à disposição da Administração 

Pública para a escolha de seus futuros servidores. Representa a 
efetivação de princípios como a impessoalidade, a isonomia, a 

moralidade administrativa, permitindo que qualquer um que 
preencha os requisitos, sendo aprovado em razão de seu mérito, 

possa ser servidor público, ficando afastados os favoritismos e 
perseguições pessoais, bem como o nepotismo. Trata-se de uma 

escolha meritória, que pode ser de provas e de provas e títulos 
conforme a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei. Assim, deve o administrador levar em 
consideração o princípio da razoabilidade quanto às exigências do 

certame, evitando com isso os abusos e as condutas ilegítimas. 

 Exceções ao concurso público: Para alguns cargos e 

empregos, em razão de sua natureza, o texto constitucional 

dispensa a realização do concurso, permitindo o acesso através de 
outros instrumentos. São exceções ao concurso: 

I) os cargos de mandato eletivo, em que a escolha é 
política, por eleição; 

II) os cargos em comissão, considerados aqueles baseados 
na confiança, de livre nomeação e exoneração9; 

III) as contratações por tempo determinado, hipótese 
prevista no art. 37, inciso IX, da CF, criada para satisfazer 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, situações 
de anormalidades em regra incompatíveis com a demora do 

procedimento do concurso, admitindo a adoção de um processo 
seletivo simplificado10; 

IV) as hipóteses excepcionais expressamente previstas 
                                                           
8 Art. 37, inciso 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;” (EC no 19/1998). 
9 Para José dos Santos Carvalho Filho, essa hipótese também abrange os empregados públicos contratados com base na 
confiança das pessoas administrativas de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas 
de direito privado (Manual de Direito Administrativo, ob. cit., 22a ed., p. 664/665). 
10  Para a Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional, a previsão é a do art. 3o da Lei no 8.745/93, com o § 1o, 
inserido pela Lei no 12.314, de 19.08.2010. O dispositivo estabelece ainda a dispensa do processo seletivo simplificado em caso de 
calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências em saúde pública. Ressalte-se, mais uma vez, que a Lei no 8.745 
enumera, em seu art. 2o, alterado recentemente pela Lei 12.425/2011, as hipótese que tipificam necessidade temporária de 
excepcional interesse público, admitindo-se somente nessas circunstâncias a adoção desse tipo de contrato, ficando em regra 
dispensada a realização de concurso público. Todavia nada impede que a Administração Pública decida utilizar esse instrumento como 
mecanismo para seleção de seus agentes, mesmo nesses contratos (não há proibição). O fato de o agente ter se submetido ao 
concurso não descaracteriza a natureza da contratação temporária e nem dá a ele o direito a estabilidade. Nesse sentido orienta o STF 
no julgamento da ADI 890/DF, STF – Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ: 06.02.2004, p. 00021. 
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na CF, tais como: os Ministros dos Tribunais de Contas em que a 

escolha é feita pelo Chefe do Poder Executivo e pela Casa Legislativa 

conforme regras previstas no art. 73 da CF; os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal (art. 101, parágrafo único) e dos Tribunais 

Superiores, o STJ (art. 104, parágrafo único), o TST (art. 111-A), o 
TSE (art. 119) e o STM (art. 123); os Magistrados nomeados através 

da regra do quinto constitucional (art. 94) em que os membros do 
Ministério Público e os Advogados ocuparão um quinto das vagas nos 

Tribunais Regionais Federais, nos Tribunais dos Estados, e do Distrito 
Federal e Territórios, além de outras; 

V) os ex-combatentes que tenham efetivamente participado 
das operações bélicas da Segunda Guerra Mundial, conforme art. 53, 

inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da CF11; 

VI) os agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias, hipótese introduzida pela Emenda 
Constitucional no 51, prevista no art. 198, § 4o, da CF. 

O dispositivo citado acima exige a realização de um “processo 

seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para sua atuação”. 

 

 Requisitos para concurso 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
somente por lei pode o Administrador estabelecer critérios 

discriminatórios em concurso público, tais como sexo, limite de 
idade, altura, peso, exame psicotécnico.  

 

 Prazo de validade: O prazo de validade para o concurso 

público é de até dois anos, conforme previsão do art. 37, inciso III, 
da CF, podendo o edital fixar um prazo inferior. Esse prazo admite 

prorrogação por uma única vez e por igual período fixado no edital 
como, por exemplo, caso o edital fixe o prazo de validade de um 

ano, é possível prorrogar por mais um ano. É, no entanto, 

indispensável que essa decisão de prorrogar seja tomada antes de 
vencer o primeiro período, pois é impossível prorrogar algo que já 

não existe mais. Ressalte-se, ainda, que essa prorrogação é uma 
decisão discricionária do administrador que deverá ser devidamente 

                                                           
11 CF/88, ADCT, Art. 53. “Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra 
Mundial, nos termos da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos: I – aproveitamento no serviço 
público, sem a exigência de concurso, com estabilidade;” 
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fundamentada, como qualquer outro ato administrativo 

discricionário, levando em consideração a conveniência e a 

oportunidade do interesse público. Dessa forma, seguindo as regras 
sobre revisão de atos discricionários, essa decisão é passível de 

revogação, desde que o prazo de prorrogação não tenha ainda 
iniciado. 

 

 Direito à nomeação: O candidato aprovado em concurso 

público, em regra, não gozava de direito à nomeação, contando com 
uma mera expectativa de direito. A aprovação no concurso gerava 

para o candidato a certeza, a garantia de não ser preterido, de não 
ser passado para trás. O STF no julgamento do recurso 

extraordinário, RE 598.099 em sede de repercussão geral, afastou a 
ideia de mera expectativa de direito e reconheceu o direito à 

nomeação para o candidato aprovado em concurso público, dentro 
do número de vagas e enquanto válido o certame. No entanto, vale 

ressaltar que, apesar de reconhecido o direito subjetivo à nomeação, 

tal garantia não é absoluta, admitindo o STF que em situações 
excepcionalíssimas a Administração motivadamente poderá não 

nomear. Tais situações exigem algumas características como a 
superveniência do fato, a imprevisibilidade, a gravidade exigindo 

acontecimentos extremamente graves, além da necessidade, isto é, 
a não nomeação deve ser uma solução drástica e excepcional. Além 

dessa orientação exarada recentemente, a jurisprudência majoritária 
dos tribunais brasileiros reconhece tranquilamente ao candidato, em 

duas hipóteses, o direito subjetivo à nomeação. A primeira hipótese 
representa orientação pacífica na doutrina e na jurisprudência e 

ocorre quando o candidato é preterido na ordem de classificação, 
conforme estabelecido na Súmula no 15 do STF que preceitua: 

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado 
tem o direito a nomeação, quando o cargo for preenchido sem 

observância da classificação”. Também já se reconheceu direito à 

nomeação na hipótese em que a Administração demonstra a 
necessidade do preenchimento de vagas, nomeando candidatos de 

concurso posterior quando ainda não exaurido o prazo de validade 
do concurso anterior, caracterizando preterição. 

 

 Conceitos de estabilidade, efetividade e vitaliciedade 

A efetividade é um atributo do cargo, é uma característica do 
cargo, e não do servidor público; refere-se à sua forma de 

provimento dependente de concurso público de provas e provas de 
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títulos. Trata-se de uma das condições para que o servidor adquira 

estabilidade, sendo um pressuposto indispensável para sua 

aquisição.12  

De outro lado tem-se a estabilidade, que consiste em uma 

garantia constitucional de permanência no serviço público, e não no 
cargo, vinculado à atividade de mesma natureza de quando 

ingressou, assegurada ao servidor público nomeado para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público, que tenha 

cumprido um período de prova, após ser submetido à avaliação 
especial de desempenho por comissão instituída para essa 

finalidade. Adquirida a vantagem, este pode ser desinvestido por 
meio de processo administrativo com contraditório e ampla defesa, 

por processo judicial transitado em julgado e avaliação periódica. 

A vitaliciedade não se confunde com os dois institutos 

anteriores e trata-se de uma garantia de permanência no serviço 
público, assegurada a alguns agentes públicos selecionados em 

razão da natureza do cargo que ocupam, exigindo, para sua 

desinvestidura processo judicial transitado em julgado, o que 
significa ser mais seguro do que a estabilidade. São exemplos de 

cargos que gozam da vitaliciedade: os Magistrados, Membros do 
Ministério Público13, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de 

Contas, conforme disposição constitucional. 

 

 IMPORTANTE: Gozam de estabilidade: 

a) os servidores que entraram na Administração Pública 

antes de 1988 e que, na data da promulgação da atual Constituição 
(05.10.88), já contavam com cinco anos de serviço público, 

denominada estabilidade anômala, prevista no art. 19 do ADCT; 

b) titulares de cargo público que entraram na Administração 

Pública direta, autárquica e fundacional (pessoas de direito público) 
após a CF 1988, independentemente de ser anterior ou posterior à EC 

no 19/98. Todavia para esses servidores, a distinção é quanto ao 

requisito tempo de exercício, tendo em vista que, caso a nomeação 
seja anterior à EC no 19, o prazo exigido para o efetivo exercício era 

                                                           
12 Fala-se usualmente que com a estabilidade o servidor é efetivado, entretanto as expressões “efetivado” ou “efetivação” são 
empregadas no sentido vulgar, para indicar a fixação ou estabilização do servidor nos quadros da Administração Pública. 
 
13 Para os Magistrados (art. 95, I, da CF) e Membros do Ministério Público (art. 128, § 5o, I, “a”, da CF), no primeiro grau, essa 
garantia depende do transcurso de um período de prova de dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período 
de deliberação do tribunal ou órgão do Ministério Público a que estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial 
transitada em julgado. 
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de dois anos, incluindo os que naquela data ainda estavam em 

estágio probatório, enquanto, para os nomeados após a Emenda, o 

requisito passou a ser de três anos de efetivo exercício, exigindo-se 
para ambos a prévia aprovação em concurso público; 

c) titulares de emprego público na Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional (pessoas de direito público) somente 

gozam da estabilidade do art. 41 da CF, aqueles que foram nomeados 
a partir de 1988 até a edição da EC no 19/98 (04.06.1998), desde 

que cumprida a prévia aprovação por concurso público, como 
também o prazo de dois anos de efetivo exercício. Gozam também 

dessa garantia os empregados que na data da Emenda já estavam 
em estágio probatório. 

 

Ficam excluídos da possibilidade de aquisição de 

estabilidade: 

a) os servidores nomeados sem concurso público e que na data 

da promulgação da CF de 1988 não contavam com pelo menos cinco 

anos de serviço público, não se admitindo a soma de períodos 
trabalhados em entes diferentes; 

b) os empregados públicos que foram nomeados após a EC 
no 19/98; 

c) os servidores de entes governamentais de direito privado, os 
empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, 

razão que permite a sua dispensa independente de motivação 
(Súmula no 390 e Orientação Jurisprudencial no 247, ambas do TST e 

Recurso Extraordinário, RE no 589.998 com repercussão geral). 

 

 Direito de greve e à sindicalização: Os servidores 
públicos gozam do direito de greve, nos termos e limites previstos 

em lei específica, conforme dispõe o art. 37, VII, do texto 
constitucional. Ressalte-se que quando o texto constitucional 

menciona lei específica, está se referindo a uma lei ordinária que 

deve cuidar especificamente desse assunto. Convém lembrar que a 
regra foi alterada pela Emenda Constitucional no 19/98, e que o 

texto original da Constituição exigia a espécie normativa lei 
complementar. O direito de greve dos servidores públicos foi objeto 

de nova análise junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio de 
Mandados de Injunção, MI nos 670, 708 e 712, e o  pleno do STF, 

julgando em conjunto as referidas ações, no dia 25 de outubro de 
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2007, por unanimidade, declarou a omissão legislativa do Congresso 

Nacional quanto ao dever constitucional de editar lei que 

regulamente o exercício do direito de greve no setor público e, por 
maioria, decidiu aplicar aos servidores públicos, no que couber, a lei 

de greve vigente para o setor privado, a já citada Lei no 7.783/89, 
além da Lei no 7.701/88. O direito à associação sindical está previsto 

no texto constitucional no art. 37, inciso VI, o que permite ao 
servidor aderir ao sindicato representativo de sua categoria 

profissional. 

  

 Acumulação 

No Brasil, a regra é a proibição para a acumulação de cargos, 

empregos e funções públicas, só sendo possível exercê-la nas 
hipóteses excepcionais autorizadas pelo texto constitucional. Essa 

proibição deve ser respeitada pelos entes da Administração Pública 
Direta e Indireta de qualquer das ordens políticas, inclusive pelas 

empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias 

e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder 
Público conforme dispõe o art. 37, incisos XVI e XVII, da CF. 

Excepcionalmente é possível a acumulação desde que preenchidos 
alguns requisitos, restringindo de qualquer maneira ao limite 

máximo de dois cargos, empregos ou funções públicas, não sendo 
possível mais do que isso. Para resumir e facilitar a compreensão, as 

possibilidades de acumulação podem ocorrer em quatro hipóteses. 

A primeira hipótese está prevista no art. 37, inciso XVI, da CF 

e pode ser aplicável quando o servidor está em atividade, 
trabalhando normalmente, nos dois cargos, empregos ou funções 

públicas e recebendo remuneração em ambos. Nesse caso é possível 
acumular desde que: corresponda a dois cargos, empregos ou 

funções com horários compatíveis, cuja soma das duas 
remunerações não ultrapasse o teto remuneratório previsto no 

art. 37, XI, da CF e que corresponda a dois cargos de professor, ou 

um de professor e outro técnico ou científico ou, por último, dois 
cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde14 com 

profissão devidamente regulamentada por lei.Considera-se, para fins 
de acumulação, cargo técnico ou científico como aquele que requer 

conhecimento técnico específico na área de atuação do profissional, 

                                                           
14 Em 11 de fevereiro de 2014, foi publicada a Emenda Constitucional nº 77, que alterou os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 
da Constituição Federal, para estender aos profissionais de saúde das Forças Armadas a possibilidade de cumulação de cargo a que 

se refere o art. 37, inciso XVI, alínea "c". 
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com habilitação legal específica de grau universitário ou 

profissionalizante de segundo grau. Ressalte-se ainda que, para 

analisar a existência do caráter técnico de um cargo, exige-se a 
observância da lei infraconstitucional pertinente. 

Caso os servidores estejam em atividade nos dois cargos, 
empregos e funções e o segundo seja um cargo de mandato eletivo, 

a regra está prevista no art. 38 da CF. Quando o segundo cargo a 
ser exercido pelo servidor for um mandato eletivo federal, estadual 

ou distrital, não poderá acumular o seu cargo ou emprego anterior 
com esse novo, tendo, assim, que se afastar do primeiro, podendo 

exercer somente o mandato eletivo e contar com a remuneração 
desse segundo cargo. Para as hipóteses em que o segundo cargo a 

ser desempenhado pelo servidor é um mandato eletivo de prefeito, 
também não se admite acumulação e o servidor deve afastar-se do 

primeiro cargo que exercia, podendo exercer somente o segundo, 
entretanto, nesse caso, esse poderá escolher a remuneração que 

quer receber, podendo optar por uma delas, a do antigo cargo ou a 

do mandato eletivo de prefeito. 

Por fim, caso o servidor já ocupante de cargo, emprego ou 

função candidate-se 
a vereador e ganhe a eleição, sendo os horários dos cargos 

compatíveis, poderá acumular, exercendo os dois cargos e 
recebendo pelos dois, condicionado ao limite do teto remuneratório, 

conforme regra do art. 37, XI, da CF. Todavia, se os horários de 
trabalho dos dois cargos não forem compatíveis, fica vedada a 

acumulação, devendo o servidor submeter-se à regra aplicável ao 
mandato de prefeito, afastando-se do cargo anterior, podendo 

exercer somente o segundo e tendo direito de optar por uma das 
remunerações.Assim, quando o servidor estiver em atividade e 

resolver assumir um mandato eletivo, em regra esse não poderá 
acumular, só sendo possível no caso de mandato eletivo de vereador 

quando o horário de trabalho dos dois cargos for compatível, sendo 

essa a segunda hipótese em que acumulação é possível no país. 

Em resumo: 

REGRAS DE ACUMULAÇÃO – MANDATO ELETIVO – art. 38, CF 

Mandatos 

eletivos 
federais, 

estaduais e 

É vedada a acumulação, devendo o servidor afastar-se do 

cargo ou emprego anteriormente exercidos e assumir o novo 
cargo, recebendo a remuneração correspondente ao novo 
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distritais cargo. 

Mandato de 

prefeito 

É vedada a acumulação, devendo o servidor afastar-se do 

cargo ou emprego anteriormente exercidos e assumir o cargo 
de Prefeito, podendo escolher qual das remunerações passará 

a receber, tendo a chance de optar pela do velho ou do novo 
cargo (somente uma, não é acumulável). 

Mandato de 

vereador 

Horário 

compatível 

É possível a acumulação, podendo o servidor 
exercer o seu antigo cargo ou emprego e o 

mandato de vereador e receber pelos dois, 
respeitado o art. 37, XI, CF. 

Horário 
incompatíve

l 

É vedada a acumulação, aplicando-se a regra do 
prefeito, em que o servidor afasta-se do cargo de 

origem e poderá escolher qual remuneração 

passará a perceber. 

 

A acumulação também precisa ser discutida quando tratar-se 
de servidores que recebem proventos em um ou nos dois cargos, 

empregos e funções. 

A terceira hipótese de acumulação autorizada pela Constituição 

Federal está prevista no art. 40, § 6o, que estabelece, em regra, não 
ser possível a percepção de mais de uma aposentadoria do regime 

próprio de previdência social, exceto as hipóteses de aposentadorias 
decorrentes dos cargos acumuláveis em atividade. Dessa forma, 

admite- 
-se a acumulação de, no máximo, dois proventos de aposentadoria, 

quando tratar-se de dois cargos de professor, um de professor e 

outro técnico ou científico ou dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde com profissão regulamentada por lei. 

Por fim, a quarta regra que autoriza a acumulação de cargos, 
empregos e funções no Brasil foi definida pela Emenda 

Constitucional no 20, de 15.12.98, que introduziu o § 10 no art. 37 
da CF e dispõe ser 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 dessa Constituição, hipóteses 
permitidas para atividade (primeira hipótese desta obra). Também é 
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permitida essa acumulação quando o servidor, aposentado no 

primeiro, passar a exercer um cargo de mandato eletivo ou um 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração, hipóteses em que ele poderá receber os proventos do 

primeiro cargo e a remuneração do segundo, admitindo-se a 
acumulação. 

A regra que veda a acumulação de proventos mais 
remuneração não existia no texto original da Constituição de 1988 e 

só foi definida a partir da EC no 20, portanto, o constituinte 
reformador, pensando no direito adquirido daqueles servidores que 

já recebiam cumulativamente, definiu mais uma exceção no art. 11 
do texto da EC no 20. A norma garante que os inativos que, até a 

publicação dessa Emenda, tenham ingressado novamente no serviço 
público possam continuar acumulando (a hipótese garante a 

acumulação de proventos mais remuneração), ficando vedada a 
acumulação de duas aposentadorias do regime próprio de 

previdência social, salvo nas hipóteses permitidas para a atividade 

do art. 37, XVI, da CF, conforme dispõe o art. 40, § 6o, do mesmo 
diploma. 

 

Em resumo: 

 

REGRAS DE ACUMULAÇÃO 

No Brasil aplica-se o regime da não acumulação de cargo, emprego e função 
pública, só sendo essa possível nas hipóteses autorizadas pelo texto 

constitucional (art. 37, XVI e XVII, CF). 

HIPÓTESES REQUISITOS FUNDAMENTO 

Atividade + 
Atividade (servidor 

em atividade nos dois 

cargos ou empregos, 
recebendo 

remuneração) 

Pode acumular desde que: 

a) o horário de trabalho seja 
compatível; 

b) a soma da remuneração não 
ultrapasse o teto remuneratório 

do art. 37, XI, da CF; 

c) uma das seguintes 

Art. 37, XVI, CF 
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hipóteses: dois cargos de 
professor, um de professor e 

outro técnico ou científico e 
dois privativos de profissionais 

de saúde. 

Atividade + 

Atividade em 
exercício de 

mandato eletivo 
(servidor em atividade 

nos dois cargos ou 

empregos, sendo o 
segundo um mandato 

eletivo, recebendo 
remuneração) 

Pode acumular desde que: 

a) o horário de trabalho seja 
compatível; 

b) o mandato eletivo seja de 
vereador. 

* Caso o horário não seja 
compatível, fica vedada a 

acumulação, aplicando-se a 

regra do Prefeito. 

* Para os demais mandatos 

eletivos, federais, estaduais, 
distritais e prefeitos, não se 

admite a acumulação em 
nenhum caso. 

Art. 38, CF 

Aposentadoria + 

Aposentadoria 

Pode acumular nas mesmas 
hipóteses permitidas para a 

atividade, desde que: 

a) a soma da remuneração não 

ultrapasse o teto remuneratório 
do art. 37, XI, da CF; 

b) ocorra uma das seguintes 
hipóteses: dois cargos de 

professor, um de professor e 

outro técnico ou científico e dois 
privativos de profissionais de 

saúde. 

Art. 40, § 6o, CF 

Aposentadoria + 

Atividade (servidor já 
aposentado em um 

cargo e retorna para 

É possível acumular, desde que: 

a) se trate de uma das 
hipóteses permitidas para a 

atividade – art. 37, XVI, CF 

Art. 37, § 10, CF 
 e art. 11, EC no 

20/98 
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outro cargo, estando 
nesse segundo em 

atividade) 

(regra 1.); 

b) o segundo cargo seja um 

mandato eletivo (não importa 
em qual mandato); 

c) o segundo seja um cargo 
em comissão; 

d) a acumulação tenha sido 
constituída antes da EC 

no 20/98, indepen- 
dentemente da hipótese. 

 

Ressalvadas essas quatro hipóteses em que a acumulação é 
possível, todas as demais representam conduta ilegal, e tratando-se 

de servidor público federal, regido pela Lei no 8.112/90, a conduta 
representa uma infração funcional grave, punível com demissão.15 

 

 SISTEMA REMUNERATÓRIO16 

 Remuneração: os estipêndios dos servidores compõem de 
parte fixa (padrão fixado em lei) + parte variável de um servidor 

para outro (condições especiais - tempo de serviço, vantagens 
pecuniárias - adicionais, gratificações e verbas indenizatórias e 

outras) 

 Subsídio:  é a forma remuneratória atribuída a certos 

cargos, em que a retribuição se efetua por meio de pagamentos 
mensais de parcelas únicas -  indivisas e insuscetíveis de acréscimos 

de qualquer espécie -  art. 39, 4o, exceto: verbas indenizatórias e 

garantias constitucionais (art. 39, § 3º)  

 

                                                           
15 Para os servidores titulares de cargo do âmbito federal, a Lei no 8.112/90 dispõe, em seu art. 132, que a acumulação ilegal de 
cargo é infração funcional punível com demissão. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou 
funções públicas, a autoridade competente notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no 
prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento administrativo 
disciplinar sumário para a sua apuração e regularização imediata, conforme previsão do art. 133, da mesma lei.A jurisprudência do 
STF tem reconhecido a presunção de má-fé do servidor que, embora notificado, não faz a opção que lhe compete, cabendo, 
conforme o caso, a pena de demissão (RMS 23917/DF, STF – Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento: 
02.09.2008, DJe: 18.09.2008). 
16 Atenção a nova súmula Vinculante nº 37 aprovada pelo STF em 2014: “Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
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DICA IMPORTANTE: no Brasil um teto remuneratório geral 

para todo o serviço público que era o subsídio mensal dos 
Ministros do STF, submetendo-se a esse limite todos os 

titulares de cargos, empregos ou funções, na Administração 
Direta, as autarquias e as fundações públicas, de qualquer 

dos poderes, incluindo os proventos e pensões, bem como 
qualquer outra espécie remuneratória, recebida de forma 

isolada ou cumulativamente, incluindo todas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza.Para as empresas 

públicas, as sociedades de economia mista e suas 
subsidiárias, a submissão a esse teto remuneratório 

também foi inserida por Emenda Constitucional, a EC 
no 19/98, que introduziu o art. 37, § 9o, exigindo que, se 

essas recebem recursos da Administração Direta para o 
pagamento de despesas com pessoal ou o seu custeio em 

geral, também devem submeter-se ao teto remuneratório 

do serviço público. 

 

TETO REMUNERATÓRIO – EC no 41/03 

TETO REMUNERATÓRIO GERAL – a remuneração dos 
Ministros do STF  

SUBTETOS – EC no 41/03 

ÂMBITO REMUNERAÇÃO DE REFERÊNCIA 

União dos Ministros do STF 

Estados e 

Distrito 
Federal  

no Poder Executivo, o subsídio do Governador; 

no Poder Legislativo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais; 

no Poder Judiciário, o subsídio dos 

Desembargadores do TJ (no limite de 90,25% 
da remuneração dos Ministros do STF), aplicável 

também para Membros do Ministério Público, 
Procuradores e Defensores Públicos. 
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Município
s 

do Prefeito 

 

 Direitos sociais: A Constituição de 1988, no art. 39, § 3o, 

aplica aos servidores públicos, ocupantes de cargos públicos, 
direitos reconhecidos para os trabalhadores comuns, utilizando 

assim alguns incisos previstos no art. 7o, da CF, que estabelece os 
direitos sociais. Ressalte-se que o entendimento majoritário hoje, 

resultado da leitura do dispositivo citado, é de que esses direitos 
não são extensíveis aos agentes políticos. 

Dessa maneira são garantias dos servidores públicos, 

aproveitando as regras dos trabalhadores em geral (art. 7o): 

salário-mínimo, inclusive para os que recebam remuneração 

variável (incisos IV e VII); décimo terceiro (inciso VIII); adicional 

noturno (inciso IX); salário família (inciso XII); jornada de oito 
horas (inciso XIII); repouso semanal remunerado (inciso XV); hora 

extra (inciso XVI); férias (inciso XVII); licença-maternidade 

(inciso XVIII); licença-paternidade (inciso XIX); proteção do 

trabalho da mulher (inciso XX); redução de riscos (inciso XXII); 
proibição de diferenças de salários (inciso XXX).Assim como aos 

trabalhadores comuns, o Constituinte também garantiu aos 

servidores públicos o salário-mínimo como limite para a sua 

remuneração. A previsão decorre do art. 39, § 3o, que remete ao 

art. 7o, IV, ambos da CF. Vale lembrar que a orientação do STF é de 

que a remuneração total do servidor não pode ser inferior ao 

salário-mínimo, mas o salário-base pode. Essa orientação é 

hoje objeto da Súmula Vinculante no 16 ao dispor que: “Os arts. 7o, 

IV, e 39, § 3o (redação da EC no 19/98), da Constituição, referem-se 
ao total da remuneração percebida pelo servidor público”. Dessa 

forma, quando o salário- base da carreira for inferior ao 

salário-mínimo para que a remuneração total atinja esse 

patamar, será acrescida ao servidor uma parcela pecuniária, 
denominada abono17. A situação dos militares também é especial, 

tendo em vista estarem fora da garantia de salário-mínimo, não 

se submeterem à regra dos trabalhadores comuns, nem dos 

                                                           
17 Complementando a ideia, importante lembrar a Súmula Vinculante no 15 em que o STF estabelece: “O cálculo de gratificações 
e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo”.  
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servidores civis, terem garantias, prerrogativas e impedimentos 

próprios. No que tange ao serviço militar obrigatório também não há 

essa proteção, considerando que é munus público relacionado com a 
defesa da soberania nacional. Como se trata de dever decorrente do 

exercício da cidadania, a obrigação do Estado quanto aos conscritos 
é somente oferecer condições de trabalho. Nesse raciocínio também 

é aplicável a Súmula Vinculante no 6, em que o STF reconhece que 
“não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior 

ao salário-mínimo para as praças prestadoras de serviço militar 

inicial” (de 07.05.2008). Para os servidores públicos que recebem 
remuneração na modalidade subsídio, o pagamento dessas verbas 

previstas no art. 39, § 3o, da CF, deve ser feito fora da soma da 
parcela única. Assim como as verbas indenizatórias, as garantias 

sociais não devem ser incorporadas no cálculo do subsídio. 

 

 Aposentadoria18: é uma garantia, atribuída ao trabalhador 

comum e ao servidor público, prevista no texto constitucional, de 
receber determinada remuneração quando da inatividade, desde que 

atendidos certos requisitos. Trata-se de um fato administrativo que 
se formaliza através de um ato administrativo complexo, isto é, que 

depende de duas manifestações de vontade, uma da autoridade 
competente e a outra do Tribunal de Contas, a quem cabe o controle 

de sua legalidade.Hoje o texto constitucional estabelece para o 
Regime Próprio de Previdência Social quatro modalidades de 

aposentadoria: 

a) Aposentadoria por invalidez permanente – art. 40, I 

– caracterizada a invalidez permanente, o servidor tem direito de se 
aposentar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 

exceto se decorrente de invalidez em serviço, moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, nos termos da lei, hipótese 

em que o servidor terá direitos a proventos integrais; 

b) Aposentadoria compulsória – art. 40, II – ocorre aos 
70 anos de idade, independente de ser homem ou mulher, tendo o 

servidor direito a proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
Obviamente que o servidor poderá receber proventos integrais se 

atingir os requisitos necessários para tanto; 

c) Aposentadoria voluntária – art. 40, III – desde que 

cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 

                                                           
18 O tema da aposentadoria sofreu inúmeras alterações, entretanto, para as provas objetivas de concursos é importante a leitura dos 

artigos da Constituição Federal. 
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público e cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria, 

observadas as seguintes condições: 

I) proventos integrais – desde que atingidos os seguintes 
critérios: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se 

homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se 
mulher; 

II) proventos proporcionais – com 65 anos de idade, 
se homem, e 60 anos de idade, se mulher, não havendo 

previsão de tempo de contribuição porque o servidor 
receberá proporcionalmente ao tempo que contribuiu. 

d) Aposentadoria especial – hoje há a possibilidade de 
aposentadoria especial para o professor (art. 40, § 5o), para o 

deficiente físico (art. 40, § 4o, inciso I), para os que exerçam 
atividades de risco (art. 40, § 4o, inciso II) e para aqueles cujas 

atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4o, inciso III), não sendo 

admitido qualquer outro tratamento especial. Considerando algumas 

peculiaridades de cada caso, é interessante tratá-las individualmente. 

Tipo de 

Aposentadoria 
Proventos Requisitos para aquisição 

Aposentadoria 

por invalidez 
permanente 

(art. 40, I) 

Proventos 

Proporcionais 
a regra – invalidez permanente 

Proventos 

Integrais 

invalidez em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, na 
forma da lei 

Aposentadoria 
compulsória 

(art. 40, II) 

Proventos 
Proporcionais 

70 anos de idade 

Aposentadoria 
voluntária – 

pressupõe 10 
anos de 

serviço 
público e 5 

Proventos 
Integrais 

60/55 anos de idade e 35/30 anos de 
contribuição 

Proventos 

Proporcionais 
65/60 anos de idade 
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anos no cargo 
(art. 40, III) 

Aposentadoria 
especial –

Professor 
(art. 40, § 5o) 

Proventos 

Integrais 

professor com exclusividade de Magistério 
infantil, ensino fundamental e médio e com 

55/50 anos de idade e 30/25 anos de 
contribuição 

Aposentadoria 

especial – 

(art. 40, § 4o) 

– introduzida pela EC no 47/05 para os deficientes físicos, 
atividades de risco e atividades que prejudiquem a saúde e a 

integridade física do servidor, mas depende de lei 
complementar para definição de seus requisitos. A 

jurisprudência reconhece a possibilidade de adoção do regime 
especial no caso das atividades que prejudiquem a saúde e a 

integridade física, utilizando como regra a Lei no 8.213/91, art. 

57, § 1o, aplicável aos trabalhadores em geral. Para o deficiente 
físico o STF reconhece aplicação da LC no 142/13. 

 

 

 

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 
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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 

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, 
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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 – 

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) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. 

JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA) HORAS. 

IMPOSSIBILIDADE. PARECER GQ-145/1998, DA AGU. 

PRESERVAÇÃO DA HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO TRABALHADOR. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 

PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR 

VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não 

padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na medida que 

apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que o 

embasam. 

2. "O vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele 

mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o 

entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com 
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entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, 

consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do 

acórdão hostilizado, o que não é o caso dos autos" (EDcl no AgRg no REsp 

1280006/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

27/11/2012, DJe 06/12/2012). 

3. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 

4. O STJ possui entendimento no sentido de que não lhe cabe, na via 

especial, a análise de violação aos dispositivos constitucionais, ainda que 

com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver usurpação de competência do Supremo 

Tribunal Federal. 

5. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no AREsp 635.736/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 16/06/2015) 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE 

ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE MÉDICO, SENDO UM MILITAR E OUTRO 

CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, § 10, E 142, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

(RE 658999 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 13/12/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 04-02-2013 PUBLIC 05-02-2013 ) 
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EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE 

CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS 

VERIFICADA NA ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 

EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO 

PUBLICADO EM 28.11.2008. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na 

decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em 

afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 

Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação 

infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar 

oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o 

conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 

102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta 

Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a 

infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo 

regimental conhecido e não provido. 

 

(RE 617042 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 

02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 16-06-2015 PUBLIC 17-

06-2015) 
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ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1.FCC - TRT - 18ª Região (GO) - Juiz do trabalho 

A Lei Federal nº 8.112/1990 prevê, dentre as hipóteses de 

licenciamento do servidor, a concessão de licença para atividade 

política (art. 86); e licença para tratar de interesses particulares 

(art. 91). Sobre tais atos administrativos, é correto afirmar que 

a)  o primeiro é ato discricionário e revogável; o segundo é ato vinculado e 

irrevogável. 

b) o primeiro é ato vinculado e irrevogável; o segundo é ato discricionário e 

revogável. 

c) ambos são atos discricionários e revogáveis. 

d) ambos são atos vinculados e irrevogáveis. 

e) o primeiro é ato vinculado e revogável; o segundo é ato discricionário e 

irrevogável. 

LETRA B 

 

 

2.FCC - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário  

Servidor Público federal, ocupante de cargo junto ao Ministério da 

Fazenda, foi deslocado, no âmbito do mesmo quadro, com mudança 

de sede, no interesse da Administração. O ato administrativo 

descrito, nos termos da Lei n° 8.112/1990, denomina-se 

a)redistribuição, que se constitui na modalidade de deslocamento do 

servidor que se dá de ofício, no interesse da Administração, com ou sem 

mudança de sede, independentemente de motivação. 
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b) remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o 

deslocamento do servidor se dá no interesse da administração, e a pedido, 

hipótese em que o deslocamento do servidor se dá a critério da 

Administração, podendo, no entanto, ocorrer independentemente do 

interesse da Administração, nas situações expressamente autorizadas pela 

Lei. 

c) transferência, que é a modalidade de deslocamento do servidor que se dá 

de ofício, com ou sem mudança de sede, sempre no interesse da 

Administração. 

d) remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o 

deslocamento do servidor se dá no interesse da Administração, e a pedido, 

hipótese em que o deslocamento do servidor se dá, exclusivamente, a 

critério da Administração. 

e) recondução, que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor 

que se dá de ofício, no interesse da administração, com ou sem mudança de 

sede, hipótese em que a motivação do ato é dispensada; denominando-se 

redistribuição, o deslocamento a pedido do servidor. 

LETRA B 

 

3. FMP-RS - PGE-AC - Procurador do Estado 

O policial federal X pediu remoção para acompanhar sua cônjuge, 

professora estadual, removida a pedido para o Município de Sena 

Madureira, onde nasceram e tem uma casa na Av. Avelino Chaves. 

Com base nas regras gerais sobre os servidores públicos, 

é INCORRETO afirmar que a remoção de X: 

a) está condicionada à autorização da autoridade competente. 

b) não pode ser vedada por juízo sobre a relevância do cargo ou questão de 

gênero. 
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c) não pode ser obstada pela autoridade competente, pois a remoção prévia 

de cônjuge é determinante. 

d) é ato administrativo sujeito a motivo e motivação, passível de revisão 

judicial. 

LETRA C 

 

4.FCC - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Juiz do trabalho 

No tocante aos vencimentos e demais parcelas pecuniárias 

percebidas pelo servidor, dispõe a Lei Federal nº 8.112/90: 

I - O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter 

permanente e de parcelas indenizatórias, é irredutível.  

II -  A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do 

servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede; 

se o cônjuge ou companheiro também for servidor e vier a ter exercício na 

mesma sede, será a ajuda de custo acrescida de 1/3 (um terço). 

 

 

5.FCC - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária 

O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 

público, com valor fixado em lei. Além do vencimento, poderão ser 

pagas ao servidor vantagens. Os servidores do Tribunal Regional do 

Trabalho da 5a Região – TRT/BA receberam as seguintes vantagens: 

gratificações, ajuda de custo, diárias e adicionais. Dessas 

vantagens, incorporam-se aos vencimentos, nos casos e condições 

indicados em lei,  

a) gratificações e diárias. 

b) ajuda de custo e diárias. 
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c) gratificações e adicionais. 

d) adicionais e ajuda de custo. 

e) gratificações, diárias e adicionais. 

LETRA C 

 

6.CESPE - TRT - 5ª Região (BA)- Juiz do trabalho 

Assinale a opção correta em relação à ajuda de custo no âmbito da 

Lei n.º 8.112/1990 

 

a)É vedada a concessão de ajuda de custo àquele que, não sendo servidor 

da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. 

b) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, 

injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de quinze 

dias. 

c) A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do 

servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, 

com mudança de domicílio em caráter eventual. 

d) É vedado o duplo pagamento de indenização a título de ajuda de custo, a 

qualquer tempo, no caso de o servidor passar a ter exercício na mesma 

sede de seu cônjuge ou companheiro, também servidor, anteriormente 

agraciado com o benefício. 

e) Cabe ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, 

em virtude de mandato eletivo. 

LETRA D 
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