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AGENTES PÚBLICOS – PARTE III 

ROTEIRO DE AULA 

 

CONTINUAÇÃO:  

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. 

Município

s 
do Prefeito 
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 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 saúde1 com 

                                                             
1
 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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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, 

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 
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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 

distritais 

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 

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. 
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Horário 

incompatível 

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 

permitida essa acumulação quando o servidor, aposentado no 
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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). 
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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 

hipóteses: dois cargos de 

professor, um de professor e 

outro técnico ou científico e 

dois privativos de profissionais 

de saúde. 

Art. 37, XVI, CF 

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, 

Art. 38, CF 
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distritais e prefeitos, não se 

admite a acumulação em 

nenhum caso. 

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 

outro cargo, estando 

nesse segundo em 

atividade) 

É possível acumular, desde que: 

a) se trate de uma das 

hipóteses permitidas para a 

atividade – art. 37, XVI, CF 

(regra 1.); 

b) o segundo cargo seja um 

mandato eletivo (não importa 

em qual mandato); 

c) o segundo seja um cargo 

Art. 37, § 10, CF 

 e art. 11, EC no 

20/98 
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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.2 

 

 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 

                                                             
2
 Para os servidores titulares de cargo do âmbito federal, a Lei n

o
 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). 
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conjunto as referidas ações, no dia 25 de outubro de 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. 

 

 Aposentadoria3: 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; 

                                                             
3
 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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b) Aposentadoria compulsória – art. 40, II (EC 88/2015)– 

ocorre aos 70 anos de idade ou 75 anos de idade na forma da Lei 

Complementar, 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; 

ATENÇÃO:  

A EC também alterou o art. 100 da ADCT:  

Art. 100. Até que entre em vigor a lei complementar de 

que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição 

Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos 

Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União 

aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e 

cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da 

Constituição Federal." 

 

- ADI 5316 – Em liminar (21.05.2015), ficou suspensa a 

aplicação da expressão constante da Emenda 

Constitucional 88/2015 que condicionava a uma nova 

sabatina no Senado Federal a permanência no cargo de 

ministros do Supremo, dos Tribunais Superiores e do 

Tribunal de Contas da União (TCU), após os 70 anos de 

idade. O Plenário assentou que o artigo 100 do ADCT não 

pode ser estendido a outros agentes públicos, até que 

seja editada a lei complementar nacional a que se refere 

o artigo 40, parágrafo 1º, inciso II, da Constituição, sendo 

que, quanto à magistratura, esta lei complementar será 
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de iniciativa do STF, nos termos do artigo 93 da 

Constituição. O Plenário esclareceu que lei complementar 

estadual não poderá tratar do tema. Também foi 

suspensa a tramitação de todos os processos que 

envolvam a aplicação da nova idade para aposentadoria 

compulsória a magistrados, até o julgamento definitivo 

desta ADI. O Plenário ainda declarou sem efeito todo e 

qualquer pronunciamento judicial e administrativo que 

tenha interpretado a emenda para assegurar a qualquer 

outro agente público o exercício das funções relativas a 

cargo efetivo após os 70 anos de idade. 

Foi aprovada a Lei Complementar n. 152/2015 com o seguinte teor: 

Art. 1o Esta Lei Complementar dispõe sobre a 

aposentadoria compulsória por idade, com proventos 

proporcionais, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, dos agentes públicos 

aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da 

Constituição Federal.  

Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 

(setenta e cinco) anos de idade:  

I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações;  

II - os membros do Poder Judiciário;  

III - os membros do Ministério Público;  

IV - os membros das Defensorias Públicas;  
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V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.  

Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior 

Brasileiro, regidos pela Lei nº 11.440, de 29 de dezembro 

de 2006, o disposto neste artigo será aplicado 

progressivamente à razão de 1 (um) ano adicional de 

limite para aposentadoria compulsória ao fim de cada 2 

(dois) anos, a partir da vigência desta Lei Complementar, 

até o limite de 75 (setenta e cinco) anos previsto no 

caput.  

Art. 3º Revoga-se o inciso I do art. 1º da Lei 

Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.  

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

A Lei também está sendo questionado no STF acerca da sua 

constitucionalidade. 

 

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

tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 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 
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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 

II - compulsoriamente, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição, aos 

70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 

(setenta e cinco) anos de idade, na forma de 
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lei complementar; 

A EC também alterou o art. 100 da ADCT:  

Art. 100. Até que entre em vigor a lei 

complementar de que trata o inciso II do § 1º 

do art. 40 da Constituição Federal, os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos 

Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas 

da União aposentar-se-ão, 

compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) 

anos de idade, nas condições do art. 52 da 

Constituição Federal." (expressão com 

aplicação suspensa em razão da liminar 

concedida na ADI 5316) 

Aposentadoria 

voluntária – 

pressupõe 10 

anos de 

serviço 

público e 5 

anos no cargo 

(art. 40, III) 

Proventos 

Integrais 

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

contribuição 

Proventos 

Proporcionais 
65/60 anos de idade 

Aposentadoria 

especial –

Professor 

Proventos 

Integrais 

professor com exclusividade de Magistério 

infantil, ensino fundamental e médio e com 

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

http://www.marinela.ma/
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(art. 40, § 5o) 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 

 

- Súmula vinculante nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não 

tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos 

sob o fundamento de isonomia. 

 

- Súmula Vinculante 39: Compete privativamente à União legislar 

sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo 

de bombeiros militar do Distrito Federal. 

 

- Súmula Vinculante 42 – É inconstitucional a vinculação do 

reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a 
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índices federais de correção monetária. (Conversão da Súmula 

681) 

 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA 

CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA DOS 

LIMITES NELA FIXADOS. EXCESSOS. GRAVE LESÃO À ORDEM E 

À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. I – A natureza excepcional da contracautela 

permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de 

fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à 

segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria 

constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia 

públicas comprovado. II – O Supremo Tribunal Federal pacificou o 

entendimento de que a percepção, por servidores públicos, de 

proventos ou remuneração acima do limite estabelecido no art. 37, 

XI, da Constituição da República enseja lesão à ordem pública. III – 

Observância do limite remuneratório dos servidores públicos 

estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, com redação 

dada pela Emenda Constitucional 41/2003. V – Impõe-se a suspensão 

das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se 

consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos 

visando ao mesmo escopo. Precedentes. VI – Agravo regimental a 

que se nega provimento. (SS 4973 ED, Relator(a):  Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-26-03-2015) 
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Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional 

reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo 

e Direito Previdenciário. Vinculação de pensões e proventos de 

aposentadoria de servidores públicos efetivos a subsídios de agentes 

políticos. Impossibilidade. 3. Alteração de padrão remuneratório. 

Matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. 

Inconstitucionalidade formal. 4. Impossibilidade de vinculação de 

vencimentos de cargos distintos. Inconstitucionalidade material. 5. 

Declarada a inconstitucionalidade do artigo 273 da Constituição do 

Estado de Alagoas, tanto na sua redação atual como na original. 

Recurso extraordinário provido.(RE 759518 RG, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO 

Dje- 24-11-2014 ) 

 

Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa 

do exercício do direito de greve por funcionários públicos civis. 

Aplicação do regime dos trabalhadores em geral. Precedentes. 3. As 

atividades exercidas por policiais civis constituem serviços públicos 

essenciais desenvolvidos por grupos armados, consideradas, para 

esse efeito, análogas às dos militares. Ausência de direito subjetivo à 

greve. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(MI 774 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-01-07-2014) 
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Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS 

INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM 

LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal 

assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de 

previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício 

será devido com proventos integrais quando a invalidez for 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença 

grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, 

portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e 

moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos 

integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem 

natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá 

provimento.(RE 656860, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal 

Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 18-09-

2014) 

 

 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

 

1.TRT 23R (MT) - 2014 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Juiz do 

Trabalho) (ADAPTADA) 

I. Os servidores púbicos possuem livre direito à greve, 

entretanto, o direito de sindicalização poderá ser exercido 

apenas nos termos e limites estabelecidos em lei específica; 

II. Aos servidores estatais é vedada a acumulação remunerada de 

cargos e funções públicas na Administração Direta, sendo, 

contudo, permitida a acumulação de empregos públicos na 

Administração Indireta; 

III. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 

empregos públicos são irredutíveis, não se admitindo ressalvas, 

por se tratar de garantia constitucional. 

GABARITO: TODAS ESTÃO ERRADAS 

 

 

2.CESPE - 2015 - DPE-PE - Defensor Público  

A respeito dos servidores públicos, julgue o item subsequente. 
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Não é possível a acumulação de um cargo de professor com outro de 

caráter técnico ou científico se a soma da carga horária ultrapassar o 

limite de sessenta horas semanais, pois não há, nessa situação, o 

requisito constitucional da compatibilidade de horários. 

ERRADA 

 

 

3. MPE-SC - Promotor de Justiça  

Analise os enunciados das questões abaixo e assinale se ele é Certo 

ou Errado. 

Ao servidor público é vedado o exercício cumulativo e remunerado de 

cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, 

o de dois cargos de professor; o de um cargo de professor com outro, 

técnico ou científico; e o de dois cargos privativos de profissionais da 

saúde. A proibição de acumular é extensiva a empregos e funções e 

se limita à Administração Direta, às autarquias e às fundações. 

ERRADA 

 

 

4.MPE-MA -  MPE-MA - Promotor de Justiça (adaptada) 

 

Compete ao legislativo dispor sobre criação, transformação ou 

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, bem como 

a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados 

os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;  
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CORRETA 

 

 

5.MPT - 2015 - MPT - Promotor do Trabalho 

Segundo a jurisprudência pacífica do STF, não cabe ao Poder 

Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia, cabendo apenas ao legislador concretizar 

este princípio constitucional, observando na elaboração da norma a 

isonomia remuneratória entre servidores ocupantes de cargos com 

atribuições iguais ou assemelhadas.  

CORRETA .  

 

 

6.PGE-PE - Direito  

No que pertine ao tema servidores públicos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) o prazo de validade de concurso público será de até dois anos, 

prorrogável uma vez, por igual período.  

b) é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação 

sindical.  

c) inexiste, no Direito Brasileiro, a figura da contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.  

d) a remuneração dos servidores público é fixada por lei específica. 

e) é possível a acumulação de dois cargos de professor, desde que 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

haja compatibilidade de horário e sejam respeitados os tetos 

remuneratórios fixados na Constituição da República.  

LETRA C 
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