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AGENTES PÚBLICOS – PARTE II 

 Sistema Remuneratório 

Duas modalidades: 

o Remuneração 

Considerada a modalidade mais tradicional de pagamento de servidores públicos, 
também denominada vencimentos, que corresponde aos estipêndios dos 

servidores (o salário) compostos de uma parcela fixa consistente em um valor 
padrão fixado em lei para determinada carreira, somada a uma parcela que varia 
de um servidor para o outro, em função de condições especiais da prestação do 

serviço. Essa parcela variável pode decorrer de várias causas, entre as quais 
estão o tempo de serviço, as condições e horário do trabalho e outras 

circunstâncias que devem ser definidas pelo estatuto do servidor, 
compreendendo normalmente adicionais, gratificações, verbas indenizatórias e 
outras. 

o Subsídio 

Tal modalidade foi introduzida com a Reforma Administrativa de 1998 e passou a 

ser atribuída a certos cargos da estrutura estatal. Essa retribuição mensal do 
servidor é constituída por uma parcela única, sendo vedados aditamentos ou 
acréscimos de qualquer espécie (art. 39, § 4º, da CF). O objetivo da exclusão da 

parcela variável, formando um todo remuneratório único, é tornar mais visível e 
controlável a retribuição de determinados cargos, evitando os aumentos 

descontrolados gerados pela criação de parcelas variáveis sem qualquer critério. 

A Constituição Federal, para a retribuição na forma de subsídio, por 
consistir em um todo único, afasta a possibilidade de acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer 
espécie remuneratória, excetuando expressamente: 

a) as verbas de natureza indenizatória: esse tipo de retribuição pode 
ser pago fora do subsídio, como é o caso das ajudas de custo para mudança do 
servidor, as diárias e outras conforme previsão na lei dos servidores; 

b) as verbas decorrentes de garantias constitucionais: os servidores 
remunerados por subsídio não podem ficar privados das garantias próprias dos 

trabalhadores que são estendidas aos servidores públicos, conforme previsão do 
art. 39, § 3º, da CF. O citado artigo enumera alguns direitos dos trabalhadores 

previstos no art. 7º que também são aplicáveis aos servidores públicos, tais 
como serviço extraordinário, adicional noturno, um terço de férias, décimo 
terceiro salário, além de outros (vide tópico sobre Direitos Sociais). 

o Fixação 

A remuneração dos servidores públicos deve ser fixada por meio de lei 

específica para cada cargo, emprego ou função. A referida lei deve ser de 
iniciativa de cada Poder (art. 37, X). 
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Excepcionalmente, a remuneração não será definida por lei, como é o caso 

de alguns agentes públicos. O Congresso Nacional fixa, por meio de decreto 
legislativo, a remuneração do Presidente da República e do Vice-Presidente (art. 

49, VIII, CF), dos Ministros de Estado (art. 49, VIII, CF), dos Senadores e dos 
Deputados Federais (art. 49, VII, CF), não podendo ultrapassar o teto 

remuneratório fixado no art. 37, XI, da CF. 

A segunda exceção está na Câmara de Vereadores, que também tem a 
competência para fixar a remuneração dos Vereadores, independentemente de 

deliberação do Poder Executivo, podendo fixá-la por meio de decreto legislativo 
(art. 29, VI). 

No que tange à concessão de qualquer vantagem, aumento de 
remuneração, criação de cargos, empregos ou funções, alteração de estrutura de 
carreiras e admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, só poderão ser 

feitos na Administração Direta e Indireta se houver, conforme disposição do art. 
169, § 1º, CF: 

a) prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal; 

b) autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ressalvadas, 

quanto a esta última exigência, as empresas públicas e sociedades de economia 
mista. 

o Teto Remuneratório 

Em 1998, com o advento da Emenda Constitucional de n. 19, o art. 37, XI, 
da CF ganhou uma nova redação. Assim passou a existir 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 n. 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. 

Novamente o texto constitucional foi alterado, sendo introduzida no 
ordenamento brasileiro uma nova Emenda Constitucional que atingiu esse 

assunto, a EC n. 41, de 19.12.2003, que mais uma vez alterou o art. 37, XI, bem 
como o art. 48, XV. A regra nova mantém o teto geral, cria os subtetos e 
modifica a regra para iniciativa de lei para fixação do teto geral. 

Ressalte-se ainda que o limite previsto para o Poder Judiciário Estadual, o 
subsídio dos Desembargadores, no limite de 90,25% dos Ministros do STF 
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também serve de limite para os membros do Ministério Público, Procuradores e 

Defensores Públicos. 

 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. 

Em resumo: 

REGRAS DE ACUMULAÇÃO 

N. HIPÓTESES REQUISITOS FUNDAMENTOS 

01 

Atividade + Atividade 

(servidor em atividade 
nos dois cargos ou 

empregos, recebendo 
remuneração) 

Pode acumular desde 

que: 

a) o horário de trabalho 

seja compatível; 

b) respeito ao teto 

remuneratório do art. 
37, XI, da CF, sendo 
considerado o limite em 

cada cargo 
isoladamente; 

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 

02 

Atividade + Atividade 
em exercício de 

mandato eletivo 

(servidor em atividade 

nos dois cargos ou 

Pode acumular desde 
que: 

a) o horário de trabalho 

seja compatível; 

Art. 38, CF 
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empregos, sendo o 
segundo um mandato 

eletivo, recebendo 

remuneração) 

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. 

03 
Aposentadoria + 

Aposentadoria 

Pode acumular nas 

mesmas hipóteses 
permitidas para a 
atividade, desde que: 

a) o valor de cada 
provento 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 

04 

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 em comissão; 

d) a acumulação tenha 

Art. 37, § 10, CF e ar t. 
11, EC n. 20/98 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

sido constituída antes da 
EC n. 20/98, 
independentemente da 

hipótese. 

 

 Aposentadoria 

Aposentadoria 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 requisito. O texto 
constitucional hoje conta com dois regimes de aposentadoria. 

o Regime Geral de Previdência Social 

Previsto no art. 201 e seguintes da Constituição, tem sua administração 

nas mãos do Ministério da Previdência Social, é objeto de estudo do Direito 
Previdenciário. Estão sujeitos ao RGPS os empregados da iniciativa privada, 

também os empregados da Administração Direta e Indireta (entes políticos, 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia 
mista), os contratados temporariamente e os servidores ocupantes de cargos em 

comissão. Para os servidores ocupantes de cargos em comissão, apesar de ter o 
regime de cargo, isto é, estatutário, o texto constitucional é hoje expresso, no 

art. 40, § 13, quanto à adoção do regime geral de previdência. 

o Regime Próprio de Previdência Social 

O RPPS está previsto no art. 40 da CF, o considerado regime de 

previdência de direito público, objeto de estudo do Direito Administrativo. É 
aplicável aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e aos servidores 

públicos titulares de cargos vitalícios. 

A remuneração paga aos servidores inativos é denominada proventos, 
que consiste na designação técnica dos valores pecuniários devidos aos inativos, 

sejam os aposentados ou os em disponibilidade. 

É importante destacar o princípio da reciprocidade, que admite o 

aproveitamento do tempo de contribuição por serviço prestado à atividade 
privada (art. 40, § 3º, da CF), lembrando que o inverso também é verdadeiro 
(art. 201, § 9º). Assim, a Constituição garante que tendo exercido atividades em 

que a contribuição tenha sido realizada para o RGPS, aprovado em um concurso 
para cargo efetivo ou vitalício e contribuindo daí em diante para o RPPS, terá 

também a possibilidade de aproveitar o tempo anterior, utilizando a contagem 
recíproca. 

o Modalidades 

TIPO DE 
APOSENTADORIA 

PROVENTOS 
REQUISISTOS PARA 

AQUISIÇÃO 
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Aposentadoria por 
invalidez permanente 

(art. 40, § 1º, 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, § 

1º, II ) 

Proventos Proporcionais 
70 ou 75 anos de idade, 
na forma da Lei 

Complementar 

Aposentadoria 

voluntária – pressupõe 
10 anos de serviço 
público e 5 anos no 

cargo (art. 40, § 1º, 
III) 

Proventos Integrais 

60/55 anos de idade e 

35/30 anos de 
contribuição 

Proventos Proporcionais 65/60 anos de idade 

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 n. 47/2005 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 n. 8.213/91, art. 57, § 1º, aplicável aos 
trabalhadores em geral. Para o deficiente físico, o 

STF reconhece aplicação da LC n. 142/2013. 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
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 Súmula do STJ no 466, de 25.10.2010 que estabelece: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. 

 

 TST: OJ no 335 – CONTRATO NULO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS. 

CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO DO Art. 37, II E § 2o, DA 

CF/1988. DJ: 04.05.2004. A nulidade da contratação sem concurso 

público, após a CF/1988, bem como a limitação de seus efeitos, somente 

poderá ser declarada por ofensa ao art. 37, II, se invocado 

concomitantemente o seu § 2o, todos da CF/1988. (OJ – SBDI-1) E mais, 

OJ no 10: AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO NULO. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. EFEITOS. Art. 37, II E § 2o, DA CF/1988. Inserida em 20.09.00. 

Somente por ofensa ao art. 37, II e § 2o, da CF/1988, procede o pedido 

de rescisão de julgado para considerar nula a contratação, sem concurso 

público, de servidor, após a CF/1988 (OJ – SBDI-2).  

 

 O STF declarou a matéria de repercussão geral no julgamento do 

Recurso Extraordinário no 596.478, da relatoria da Ministra Ellen Gracie. 

Tema 191 – MÉRITO JULGADO EM 2013 

 

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da 

Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 

19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de 

trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja 

declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso 

público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado 

público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 
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subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando 

reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. 

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 

596478, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 01-03-

2013) 

 

 Em 06.02.2012 o TST publica nova Súmula com o tema relacionado a situações 

de anulação de contratos em razão da não observância a exigência de concurso 

público: 

 

SÚMULA Nº 430: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CONTRATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ULTERIOR PRIVATIZAÇÃO. 

CONVALIDAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. Convalidam-se os efeitos do 

contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, 

quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, 

continua a existir após a sua privatização. 

 

 No dia 16.12.2011, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) 

considerou a existência de repercussão geral em matéria constitucional contida 

no Recurso Extraordinário (RE) 662405. Ao examinar o processo, os ministros 

irão decidir se há ou não responsabilidade objetiva da União por danos materiais 

causados a candidatos inscritos em concurso público tendo em vista o 

cancelamento da prova por suspeita de fraude. No recurso, a União questiona 

acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas que, ao confirmar 

sentença de Juizado Especial Federal, declarou a responsabilidade objetiva em 

caso de cancelamento da realização de concurso público na véspera da data 

designada. A anulação do certame teria ocorrido mediante recomendação do 

Ministério Público Federal baseada em indício de fraude. Segundo o acórdão 

atacado, o ato administrativo que suspendeu as provas, mesmo que praticado 
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com vistas à preservação da lisura do certame, gerou danos ao recorrido, 

candidato, consistentes nas despesas com a inscrição no concurso, passagem 

aérea e transporte terrestre. A União foi condenada à restituição dos respectivos 

valores, sem que se reconhecesse a ocorrência de danos morais.  

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

  

REPERCUSSÃO GERAL - RE 600885/RS – FORÇAS ARMADAS E LIMITE DE 

IDADE 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO 

PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE 

FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 

SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, 

INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO 

DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida 

no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo 

Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição 

da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos 

requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira 

determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, 

previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. 

Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por 

delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 

a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 

10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de 

vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos 

foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da 
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não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e 

regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 

2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.(RE 

600885, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

09/02/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 01-07-2011)  

 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

OMISSÃO. ALCANCE SUBJETIVO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECLARAÇÃO 

DE NÃO RECEPÇÃO. CANDIDATOS COM AÇÕES AJUIZADAS DE MESMO OBJETO 

DESTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRORROGAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS 

EFEITOS DA NÃO RECEPÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. 

Embargos de declaração acolhidos para deixar expresso que a modulação da 

declaração de não recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980 não alcança os 

candidatos com ações ajuizadas nas quais se discute o mesmo objeto deste 

recurso extraordinário. 2. Prorrogação da modulação dos efeitos da declaração 

de não recepção até 31 de dezembro de 2012. (RE 600885 ED, Relator(a):  Min. 

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe 12-12-2012) 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À 

NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 

EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor 

sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder 

público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de 

vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame 
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cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito 

à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. 

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. 

PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o 

respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas 

do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional 

respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, 

o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando 

a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os 

cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas 

no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu 

comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que 

decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no 

Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas 

do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de 

comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da 

Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-

fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança 

nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 

NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se 

afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados 

dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a 

possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções 

diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se 

pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da 

Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o 

excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da 

Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das 

seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de 

uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação 

do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da 

publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade 

excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das 

regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não 

cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de 

forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando 

absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a 

situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear 

candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada 

e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA 

NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na 

medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, 

reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do 

concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer 

que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma 

incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à 

observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, 

principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício 

pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve 

passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito 

cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos 

deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio 

constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura 

e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. 

Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, 

entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia 

fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.(RE 598099, Relator(a):  Min. 

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL 

- MÉRITO DJe- 03-10-2011) 
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Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE 

LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO 

STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA 

CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de 

acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato 

consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de 

execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza 

precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, 

em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da 

confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução 

provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza 

precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de 

quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, 

circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou 

estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário 

provido. (RE 608482, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado 

em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 

30-10-2014) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO 

FÍSICA EM CONCURSO PÚBLICO EM RAZÃO DE PROBLEMA TEMPORÁRIO 

DE SAÚDE. 3. VEDAÇÃO EXPRESSA EM EDITAL. CONSTITUCIONALIDADE. 

4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não 

decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa 

de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula 

editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da 

impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito 
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constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos 

candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada 

realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento.(RE 630733, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe- 20-11-2013) 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 

DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA 

RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO DISTRITO FEDERALE E TERRITÓRIOS. A norma impugnada 

veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com 

mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes às 

carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data 

da conclusão do curso de Direito e o fraseado "atividade jurídica" é significante 

de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de 

bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve 

ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança 

jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente.(ADI 

3460, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2006, 

DJe- 15-06-2007)  

 

Ementa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. 

DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE 

PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no 

art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 

19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da 

impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a 
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dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista 

que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que 

tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também 

respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, 

assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da 

impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - 

Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, 

do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão 

unilateral do contrato de trabalho. (RE 589998, Relator(a):  Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe: 12/09/2013) 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. 

CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 

APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À 

NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A 

ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA 

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE 

PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO 

EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. 

INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso 

público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a 

diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de 
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que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, 

art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma 

vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração 

e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse 

número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar 

Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito 

republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade 

entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da 

conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos 

fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene 

diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como 

“Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade 

do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a 

convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos 

primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, 

ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito 

constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 

discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas 

da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi 

gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só 

possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, 

na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A 

publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas 

durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a 

necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância 

dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, 

podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar 

eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos 

aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a 

Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a 
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prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de 

novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a 

de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas 

previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada 

por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da 

Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica 

reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o 

direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: 

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 

598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, 

ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-

se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos 

devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do 

processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações 

inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, 

sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o 

Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, 

Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 

PUBLIC 18-04-2016) 

JURISPRUDENCIA 
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EMENTA: AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO 

SOBRE PROVENTOS DO AUTOR DA AÇÃO ORDINÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE E AO DIREITO 

ADQUIRIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O afastamento do teto 

remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição, na redação da EC 

41/2003, ameaça a ordem pública. Precedentes. Repercussão geral da matéria 

reconhecida no RE 609.381 – Tema n. 480 – Incidência do teto constitucional 

remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 

37, XI, da Constituição Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento 

com a manutenção da decisão da Presidência que suspendeu a tutela antecipada 

deferida no processo de origem até o trânsito em julgado da decisão de mérito 

prolatada naqueles autos (STA 669 AgR, STF – Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim 

Barbosa, julgamento 05.06.2014, DJe 1º.08.2014). 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

ACUMULAÇÃO DE CARGO TÉCNICO COM MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. 

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. 1. O agravante não trouxe argumentos 

novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, 

razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Este 

Superior Tribunal, ao apreciar questão semelhante, consignou que “a acumulação 

exercida pela recorrente se amolda, portanto, à exceção inserta no art. 37, XVI, 

“b”, da Constituição Federal, porquanto parece desarrazoado admitir a 

acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico e, 

entretanto, eliminar desse universo o cargo de médico (no caso sub examine, de 

perito), cuja natureza científica é indiscutível”. (v.g.: RMS 39.157/GO, Relator 

Ministro Herman Benjamin, DJe de 07/03/2013). 3. Agravo regimental não 

provido (AgRg no RMS 37.344/MS, STJ – Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, julgamento 05.06.2014, DJe 11.06.2014) (grifos da autora). 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TETO 

REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O 

Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que os empregados 

das sociedades de economia mista estão submetidos ao teto salarial previsto no 

art. 37, XI, da Constituição mesmo antes da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional n. 19/98. Precedentes. Agravo regimental a que se nega 
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provimento (RE-AgR 590.252/RJ, STF – Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, 

julgamento 17.03.2009, DJ 17.04.2009). 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DUPLA 

APOSENTADORIA. ART. 37, XI, CF/88 COM A REDAÇÃO DA EC 41/03. 

OBSERVÂNCIA DO TETO. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 

“Não há falar em direito adquirido ao recebimento de remuneração, proventos ou 

pensão acima do teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional n. 

41/2003, nem ato jurídico perfeito que se sobreponha ao referido teto, não 

preponderando a garantia da irredutibilidade de vencimentos em face da nova 

ordem constitucional” (RMS 32.802/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 31.5.11). 2. A determinação de soma dos valores relativos 

às remunerações, proventos ou pensões coaduna-se com a interpretação 

adotada pelo Supremo Tribunal Federal quando frisou a necessidade de 

observância do disposto no inc. XI do art. 37 da CF na hipótese de cumulação de 

proventos de aposentadoria civil e militar oriundos do mesmo órgão pagador (MS 

24.448, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.11.07). 3. Agravo 

regimental não provido (AgRg no RMS 33.053/DF, STJ – Primeira Turma, Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, julgamento 15.12.2011, DJe 02.02.2012). 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES 

PÚBLICAS. VEDAÇÃO. ARTIGO 37, XVI, DA CF/88. DIREITO ADQUIRIDO. 

INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no 

sentido de que o direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser 

opostos quando se tratar de manifesta contrariedade à Constituição. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (RE 209651 AgR, STF 

– Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento 17.02.2017, DJe 

13.03.2017). 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DA 

CARGA HORÁRIA SEMANAL COM A MERA APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO 

2.133/2005 DO TCU. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS A SER AFERIDA 
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EM AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO 

PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 118, § 2º DA LEI N. 

8.112/90. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE LIMITE A CARGA 

HORÁRIA, DIÁRIA OU SEMANAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÚMEROS 

PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO 

DESPROVIDO. 1. O art. 37, XVI, da Constituição Federal, bem como o art. 118, 

§ 2º da Lei n. 8.112/90, somente condicionam a acumulação lícita de cargos à 

compatibilidade de horários, não havendo qualquer previsão que limite a carga 

horária máxima desempenhada, diária ou semanal. 2. Dessa forma, estando 

comprovada a compatibilidade de horários, não há que se falar em limitação da 

carga horária máxima permitida. Precedentes desta Corte. 3. Agravo Regimental 

da UNIÃO desprovido (AgRg no AREsp 291.919/RJ, STJ – Primeira Turma, Rel. 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento 18.04.2013, DJe 06.05.2013). 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

QUESTÃO 01 – 2018 (ADAPTADA) 

Banca: CESPE – Órgão: PC-MA – Prova: Perito Criminal 

Acerca da administração pública, julgue os itens a seguir, com base na CF. 

I A vedação de acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas 

não se estende às sociedades de economia mista. 

II Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada 

de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

III O servidor público da administração direta que for afastado para o exercício 

de mandato eletivo não terá esse tempo contado para o fim de promoção por 

merecimento. 

Estão certos apenas os itens 
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a) I e III.  

b) I e II. 

c) II e III.  

d) I, II e III. 

RESPOSTA: C 

 

QUESTÃO 02 – 2017 (ADAPTADA) 

Banca: VUNESPE – Órgão: IPRESB-SP – Prova: Analista de Processos Prev. 

Considerando o que dispõe a Constituição Federal acerca dos servidores públicos, 

assinale a alternativa correta. 

a) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e 

os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por 

proventos fixados em parcela única. 

b) Os servidores do regime próprio de previdência serão aposentados, 

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 lei complementar. 

c) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, 

não poderão ser menores do que a remuneração do respectivo servidor, no cargo 

efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a 

concessão da pensão. 

RESPOSTA: B 

 

QUESTÃO 03 – 2018 (ADAPTADA) 

Banca: IF-TO – Órgão: IF-TO – Prova: Assistente em Administração 

Acerca das normas constitucionais que regem os servidores públicos, marque a 

alternativa incorreta: 

a) É assegurado ao servidor público regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário. 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

b) A fixação dos padrões de vencimento dos servidores e dos demais 

componentes do sistema remuneratório observará, entre outros, as 

peculiaridades dos cargos. 

c) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei 

de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 

emprego público, aplica-se o regime próprio de previdência social. 

RESPOSTA: C 

 

QUESTÃO 04 – 2018 

Banca: INSTITUTO AOCP – Órgão: TRT 1ª Região – Prova: Técnico 

Judiciário 

João, aprovado no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário - Área 

Administrativa no TRT/RJ, já exercia, anteriormente, o cargo de professor em 

uma escola pública estadual. Diante de tais informações, assinale a alternativa 

correta. 

a) João somente poderá assumir a vaga de Técnico Judiciário se for exonerado 

do cargo público que exerce, dada a vedação constitucional à acumulação de 

cargos públicos. 

b) É possível que João acumule os dois cargos públicos, desde que haja 

compatibilidade de horários, tendo em vista a exceção à regra geral de vedação 

de acumulação de cargos, desde que abra mão da remuneração de um deles. 

c) João poderá, se assim preferir e havendo compatibilidade de horários, ocupar 

os dois cargos, acumulando as remunerações, tendo em vista tratar-se de 

exceção à regra de vedação de acumulação de cargos públicos. 

d) Somente seria possível a acumulação se João tivesse sido aprovado em 

concurso público para outra vaga de professor. 

e) João somente poderá acumular o seu cargo público atual de professor com 

outro de privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, 

sendo vedada a acumulação com outros cargos, ainda que de natureza técnica 

ou científica. 

RESPOSTA: A 
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QUESTÃO 05 – 2017 (ADAPTADA) 

Banca: IBPC – Órgão: Câmara de F. de Santana – BA – Prova: Procurador 

Jur. Adjunto 

Ao agente público integrante da administração direta, no exercício de mandato 

eletivo, aplica-se, dentre outras, a seguinte diretriz constitucional:  

a) investido no mandato de Prefeito, deverá ser afastado do cargo, emprego ou 

função, podendo optar pela sua remuneração 

b) cuidando-se de mandato eletivo estadual, poderá acumular eventual emprego 

ou função 

c) investido no mandato de Prefeito, sendo compatíveis os horários, o agente 

politico deverá receber as diárias e gratifcações de seu cargo, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo 

RESPOSTA: A 
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