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Direito	Constitucional	
Exame	OAB

Administração	Pública
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Adm.	Pública	na	CRFB/88	

Art.	37,	CRFB/88	(...)
A	administração	pública	direta	e	indireta	de	qualquer	dos	Poderes	da	
União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	Municípios	obedecerá	

aos	princípios	de	legalidade,	impessoalidade,	moralidade,	publicidade	
e	eficiência	e,	também,	ao	seguinte:	(...)

“LIMPE"

LEGALIDADE IMPESSOALIDADE MORALIDADE PUBLICIDADE EFICIÊNCIA



30/01/2018

3

Princípio	da	Legalidade

ØConceito: a administração somente pode fazer o que está expressamente
previsto em normas jurídicas. Só poderá agir segundo a lei (“secundum legem”).

ØExceção: certas normas deixam liberdade de escolha para o
administrador público; há discricionariedade da Administração. Ex:
concessão de licença a um servidor, para tratar de interesse particular.

Princípio	da	Impessoalidade

Ø1ª Acepção – finalidade: a atuação da administração deve buscar a
satisfação do interesse público. Quando um ato é praticado com objetivo
diverso, é nulo por desvio de finalidade.

ØO administrador é mero executor do ato, que serve para manifestar a
vontade do Estado (princípio da supremacia do interesse público).
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Impessoalidade Ø2ª Acepção – vedação à promoção pessoal: o agente
público não pode utilizar as realizações da Adm.
Pública para promoção pessoal;

37,	§ 1º,	da	CF/88:

§ 1º - A	publicidade	dos	atos,	programas,	obras,	
serviços	e	campanhas	dos	órgãos	públicos	deverá	ter	
caráter	educativo,	informativo	ou	de	orientação	social,	
dela	não	podendo	constar	nomes,	símbolos	ou	imagens	
que	caracterizem	promoção	pessoal	de	autoridades	ou	

servidores	públicos.

Impessoalidade

3ª Acepção – isonomia: Ex1: é o que se verifica com a exigência de
concurso público para o acesso aos cargos públicos. A oportunidade de se
ter acesso a esses cargos é igual para todos. Ex2: pagamento das dívidas
do Estado, que deverá observar, em regra, a ordem cronológica de
apresentação dos precatórios (art. 100, CF/88).

4ª Acepção – impessoal: atos praticados pelo agente público não são
imputáveis a ele, mas ao órgão ou entidade em nome do qual ele age. A
ação dos agentes é, portanto, impessoal. (art. 37, § 6º, da CF/88):
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Moralidade

ØConceito: impõe aos agentes públicos a atuação ética e honesta na
gestão da coisa pública. Deve agir segundo os princípios da
probidade e boa fé.

ØAção popular: instrumento de controle da moralidade
administrativa (art. 5º, inciso LXXIII, CRFB/88)

Moralidade	e	improbidade	administrativa

O	art.	37,	§ 4º,	CF/88
Os	atos	de	improbidade	administrativa	importarão	a	suspensão	dos	
direitos	políticos,	a	perda	da	função	pública,	a	indisponibilidade	dos	
bens	e	o	ressarcimento	ao	erário,	na	forma	e	gradação	previstas	em	

lei,	sem	prejuízo	da	ação	penal	cabível.
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SU

SUspensão	dos	
direitos	políticos

PER

PERda	da	função	
pública

REI

REssarcimento	ao	
erário	+	
Indisponibilidade	dos	
bens	

Publicidade

ØExigência de publicação em órgão oficial como requisito de eficácia dos
atos administrativos gerais que devam produzir efeitos externos ou
onerem o patrimônio público;

ØExigência de transparência da Administração em sua atuação, de
forma a possibilitar o controle pelos administrados.
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Publicidade	

Art.	5º,	XXXIII,CRFB/88
“todos	os	cidadãos	têm	o	direito	de	receber	dos	órgãos	públicos	
informações	de	interesse	particular,	de	interesse	coletivo	ou	de	
interesse	geral,	que	serão	prestadas	no	prazo	da	lei,	sob	pena	de	

responsabilidade,	ressalvadas aquelas	cujo	sigilo	seja	imprescindível	
à	segurança	da	sociedade	e	do	Estado”.	

Publicidade	 Ø STF: é constitucional a divulgação da remuneração
bruta, cargos e funções titularizados por servidores
públicos, bem como dos órgãos de sua formal lotação.
São informações de interesse coletivo ou geral; estão
expostas à divulgação oficial.

“(...)	não	cabe	falar	de	intimidade	ou	de	vida	privada	
nesse	caso,	pois	os	dados	objeto	da	divulgação	em	
causa	dizem	respeito	a	agentes	públicos	enquanto	

agentes	públicos	mesmos;	ou,	na	linguagem	da	própria	
Constituição,	agentes	estatais	agindo	“nessa	

qualidade”	(§6º	do	art.	37)
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Eficiência

ØSurge com objetivo de promover a substituição da antiga administração
burocrática pelo novo modelo de administração gerencial, com ênfase na
obtenção de resultados e na participação do cidadão, que é visto como
cliente dos serviços públicos. (EC nº 19/98)

ØVisa a melhoria da qualidade dos serviços públicos e a racionalidade dos
gastos. A Administração deve observar o princípio da economicidade -
relação custo versus benefício dos gastos.

Eficiência ØArt. 41, § 4º: estabelece que a avaliação especial de
desempenho por comissão instituída com essa
finalidade é condição para aquisição de estabilidade
por servidor público.
ØArt. 41, § 1º, III: estabelece a possibilidade de perda
do cargo por servidor público mediante procedimento
de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
ØArt. 37, § 8º: estabelece a possibilidade de que a
Administração Pública celebre contratos de gestão com
órgãos e entidades da administração direta e indireta,
fixando metas de desempenho para o órgão ou
entidade.
ØArt. 70: caput, prevê que o controle da Administração
Pública deverá, dentre outros parâmetros, observar a
economicidade.
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Acesso	aos	cargos,	empregos	e	funções	públicas

Art.	37,	inciso	I,	CF/88	
“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”.

Acesso	aos	cargos,	empregos	e	funções	públicas

ØSomente a lei é que pode definir os requisitos para acesso a cargos
públicos. (norma eficácia contida)

ØEstrangeiros: podem ter acesso a cargos, empregos e funções públicas,
mas somente quando a lei assim o autorizar. Essa lei não poderá
estabelecer distinções arbitrárias e abusivas. (norma eficácia limitada)

ØPrevisão constitucional aplica-se igualmente aos estrangeiros residentes
ou não no país. Ex: Após a edição da referida lei, estes tenham acesso a cargos, empregos
ou funções públicas em repartições brasileiras no exterior.
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Acesso	aos	
cargos,	
empregos	e	
funções	
públicas

ØSúmula Vinculante nº 44 (STF): "Só por lei se pode sujeitar a
exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo
público."

Ø “A fixação do limite de idade via edital não tem o condão de
suprir a exigência constitucional de que tal requisito seja
estabelecido por lei.”.

ØSúmula nº. 683 (STF): “O limite de idade para a inscrição
em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX,
da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza
das atribuições do cargo a ser preenchido”. (XXII Exame OAB).

Ø“Editais de concurso público não podem estabelecer
restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações
excepcionais em razão de conteúdo que viole valores
constitucionais”

Concurso	Público

O	art.	37,	inciso	II,	CF/88
“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”.
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Concurso	Público

ØDepende de prévia aprovação em concurso público.

SV nº 43, que diz: “é inconstitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual
anteriormente investido”.

Concurso	Público

ØA exigência vale para adm. pública direta e indireta, inclusive para
empregos em sociedades de economia mista e empresas pública.

ØA exigência só vale para o provimento de cargos efetivos. Os cargos em
comissão independem de concurso público.

ØNão se admite a realização de concurso público com base unicamente em
avaliação de títulos.
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Prazo	de	validade	do	Concurso	Público

ØÉ definida pelo edital.

ØSerá de até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez por igual período. (art. 37,
III, CF/88)

Ø A contagem do prazo é feita a partir da homologação, que é o ato
administrativo que atesta a conclusão do concurso público. Dentro do
prazo de validade do concurso é que poderão ser nomeados ou
contratados os aprovados.

Concurso	
Público

ØSegundo o STF, a aprovação em concurso dentro do número
de vagas previsto no edital garante direito subjetivo do
candidato à nomeação

Ø “Súmula nº 15: “Dentro do prazo de validade do concurso, o
candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o
cargo for preenchido sem observância da classificação razão
de conteúdo que viole valores constitucionais”

Ø STF também deixou consignado que é possível que, em
situação excepcionalíssima, a Administração deixe de nomear
os candidatos aprovados dentro do número de vagas. No
entanto, essa situação deverá ser caracterizada pela
superveniência, imprevisibilidade e gravidade
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Concurso	
Público

ØNomeação de candidatos fora das vagas de edital antes
da convocação dos aprovados em concurso posterior:

“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,	caracterizada	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”.	 (STF- RE	837.311)

Concurso	Público

O	art.	37,	inciso	IV,	CF/88
”durante	o	prazo	improrrogável	previsto	no	edital	de	convocação,	
aquele	aprovado	em	concurso	público	de	provas	ou	de	provas	e	

títulos	será	convocado	com	prioridade	sobre	novos	concursados	para	
assumir	cargo	ou	emprego,	na	carreira”.
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Concurso	Público

O	art.	37,	inciso	VIII,	CRFB/88
a	lei	reservará	percentual	dos	cargos	e	empregos	públicos	para	as	
pessoas	portadoras	de	deficiência	e	definirá	os	critérios	de	sua	

admissão;

Lei	8.112/90	art.	5º,	§ 2º,	que:
Às	pessoas	portadoras	de	deficiência	é	assegurado	o	direito	de	se	inscrever	em	
concurso	público	para	provimento	de	cargo	cujas	atribuições	sejam	compatíveis	
com	a	deficiência	de	que	são	portadoras;	para	tais	pessoas	serão	reservadas	até	

20%	(vinte	por	cento)	das	vagas	oferecidas	no	concurso.	

Concurso	Público

O	art.	37,	inciso	IX,	CF/88
’’a	lei	estabelecerá	os	casos	de	contratação	por	tempo	determinado	
para	atender	a	necessidade	temporária	de	excepcional	interesse	

público”
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Concurso	Público

ØNão ocupam cargo público;

ØNão estão sujeitos ao regime estatutário - Lei nº 8.112/90;

ØEsses agentes públicos possuem um estatuto de regência, que define seu
regime jurídico;

ØExercem função pública remunerada temporária, tendo vínculo jurídico
com a Adm. Pública. ( agentes do IBGE, professores substitutos)

ØSujeitam-se ao regime geral de previdência social (RGPS) e suas lides
com o Poder Público contratante são de competência da Justiça comum.

Concurso	Público

ØA lei mencionada como requisito será editada pela entidade
contratadora, podendo ser federal, estadual, distrital ou municipal,
conforme a respectiva competência constitucional.

ØNão pode a contratação temporária por lei que fixe “hipóteses
abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência
fática emergencial apta a ensejá-la”, bem como para “o exercício de
serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem
concurso ou motivação de excepcional relevância” que o justifique (STF, Pleno,
ADI 3116/AP, decisão 14.02.2011).
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Cargos	em	comissão	e	funções	de	confiança	

O	art.	37,	inciso	V,	CF/88
”as	funções	de	confiança,	exercidas	exclusivamente	por	servidores	
ocupantes	de	cargo	efetivo,	e	os	cargos	em	comissão,	a	serem	
preenchidos	por	servidores	de	carreira	nos	casos,	condições	e	
percentuais	mínimos	previstos	em	lei,	destinam-se	apenas	às	

atribuições	de	direção,	chefia	e	assessoramento”	

Funções	de	
confiança	e	cargos	

em	comissão

Destinam-se	
exclusivamente	às	

atribuições	de	direção,	
chefia	e	assessoramento.

Funções	de	
confiança

Ocupadas	
exclusivamente	por	

servidores	ocupantes	de	
cargo	efetivo

Cargos	em	
comissão

Podem	ser	preenchidos	
por	pessoas	com	

ingresso	sem	concurso	
público.	Entretanto,	a	Lei	

deve	estabelecer	
percentuais	mínimo	de	

vagas	a	serem	
preenchidas	por	

servidores	de	carreira,	
que	ingressaram	no	

serviço	público	mediante	
concurso
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Nepotismo

ØNepostismo: o STF considera ofensiva essa prática. Ofende os
princípios damoralidade e da impessoalidade, devendo a vedação a
esta prática ser observada por todos os Poderes da República e por
todos os entes da Federação, independentemente de lei formal.

ØÉ vedado inclusive o “nepotismo cruzado”, que ocorre quando dois
agentes públicos nomeiam parentes um do outro, para mascarar a
contratação.

Nepotismo

Súmula	Vinculante	no 13	do	STF:	
“A	nomeação	de	cônjuge,	companheiro	ou	parente	em	linha	reta,	

colateral	ou	por	afinidade,	até	o	terceiro	grau,	inclusive,	da	
autoridade	nomeante	ou	de	servidor	da	mesma	pessoa	jurídica,	
investido	em	cargo	de	direção,	chefia	ou	assessoramento,	para	o	
exercício	de	cargo	em	comissão	ou	de	confiança,	ou,	ainda,	de	

função	gratificada	na	administração	pública	direta	e	indireta,	em	
qualquer	dos	poderes	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	
dos	Municípios,	compreendido	o	ajuste	mediante	designações	

recíprocas,	viola	a	Constituição	Federal.”
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Nepotismo Ø“Nomeação para cargo político não afasta (por si
só) aplicação da súmula sobre nepotismo”: deve
avaliar se o agente nomeado possui a qualificação
técnica necessária ao seu desempenho e se não há
nada que desabone sua conduta (STF, 2016)

“(...)	a	nomeação	de	agente	para	exercício	de	cargo	na	
administração	pública,	em	qualquer	nível,	fundada	apenas	e	

tão	somente	no	grau	de	parentesco	com	a	autoridade	
nomeante,	sem	levar	em	conta	a	capacidade	técnica	para	o	

seu	desempenho	de	forma	eficiente,	além	de	violar	o	
interesse	público,	mostra-se	contrária	ao	princípio	

republicano”

Direito	de	greve	do	servidor	público

O	art.	37,	inciso	VII,	CF/88
o	direito	de	greve	será	exercido	nos	termos	e	nos	limites	

estabelecidos	em	lei	específica”	
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Direito	de	greve	do	servidor	público

ØNorma constitucional de eficácia limitada.
ØPossibilidade de aplicação ao setor público, no que couber, da lei de
greve vigente no setor privado (Lei no 7.783/1989) até a edição da lei
regulamentadora (STF / julgamento de três mandados de injunção, adotando a posição concretista geral)

Direito	de	greve	do	servidor	público
ØInaplicabilidade do direito de greve a determinados servidores públicos.
Ex: forças policiais, devido à índole de sua atividade.

servidores	públicos	que	exercem	atividades	relacionadas	à	manutenção	
da	ordem	pública	e	à	segurança	pública,	à	administração	da	Justiça	– aí	os	
integrados	nas	chamadas	carreiras	de	Estado,	que	exercem	atividades	
indelegáveis,	inclusive	as	de	exação	tributária	– e	à	saúde	pública”	estão	

privados	do	direito	de	greve (STF,	Rcl.	6568-SP,	Rel.	Min.	Eros	Grau).
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Greve	do	
servidor	
público

ØAdministração pública deve fazer o corte do ponto dos
grevistas;

ØHá possibilidade de compensação dos dias parados
mediante acordo;

ØO desconto não poderá ser feito caso o movimento
grevista tenha sido motivado por conduta ilícita do próprio
Poder Público (2016, o Plenário do Supremo)

"A	administração	pública	deve	proceder	ao	desconto	dos	dias	de	
paralisação	decorrentes	do	exercício	do	direito	de	greve	pelos	

servidores	públicos,	em	virtude	da	suspensão	do	vínculo	
funcional	que	dela	decorre,	permitida	a	compensação	em	caso	

de	acordo.	O	desconto	será,	contudo,	incabível	se	ficar	
demonstrado	que	a	greve	foi	provocada	por	conduta	ilícita	do	

Poder	Público".	(STF	/RE	693456	/	2016)

Acumulação	remunerada	de	cargos,	
empregos	e	funções	públicas

Art.	37,	XVI,	CRFB/88	
“é	vedada	a	acumulação	remunerada	de	cargos	públicos,	exceto,	

quando	houver	compatibilidade	de	horários,	observado	em	qualquer	
caso	o	disposto	no	inciso	XI:	

a)	a	de	dois	cargos	de	professor;	
b)	a	de	um	cargo	de	professor	com	outro	técnico	ou	científico;	

c)	a	de	dois	cargos	ou	empregos	privativos	de	profissionais	de	saúde,	
com	profissões	regulamentadas”	
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Acumulação	remunerada	de	cargos,	
empregos	e	funções	públicas

ØA vedação alcança todas as esferas de governo (U, E, DF, M), todos os
Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e toda a Administração
Pública (direta ou indireta).

ØÉ necessário que exista compatibilidade de horários;

ØA acumulação remunerada de cargos diz respeito apenas a atribuições
públicas. Ela não alcança atividades privadas. (desde que não sejam
incompatíveis com o regime jurídico próprio do cargo). Ex: Lei nº 8.112/90
proíbe que servidores públicos participem da gerência ou administração de sociedade privada

Acumulação	remunerada	de	cargos,	
empregos	e	funções	públicas

ØHavendo acumulação lícita de cargos, será necessário que seja
observado o teto remuneratório do funcionalismo público. (Art. 37, XVI)

Øo Plenário do Supremo pacificou entendimento de que o teto
remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma
isolada para cada cargo público acumulado.
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Servidores	Públicos	e	Mandato	Eletivo	

Art.	38.	Ao	servidor	público	da	administração	direta,	autárquica	e	
fundacional,	no	exercício	de	mandato	eletivo,	aplicam-se	as	

seguintes	disposições:
I - tratando-se	de	mandato	eletivo	federal,	estadual	ou	distrital,	

ficará	afastado	de	seu	cargo,	emprego	ou	função;
II	- investido	no	mandato	de	Prefeito,	será	afastado	do	cargo,	

emprego	ou	função,	sendo-lhe	facultado	optar	pela	sua	
remuneração;

Servidores	Públicos	e	Mandato	Eletivo	

Art.	38	(...)
III	- investido	no	mandato	de	Vereador,	havendo	compatibilidade	de	
horários,	perceberá	as	vantagens	de	seu	cargo,	emprego	ou	função,	
sem	prejuízo	da	remuneração	do	cargo	eletivo,	e,	não	havendo	
compatibilidade,	será	aplicada	a	norma	do	inciso	anterior;

IV	- em	qualquer	caso	que	exija	o	afastamento	para	o	exercício	de	
mandato	eletivo,	seu	tempo	de	serviço	será	contado	para	todos	os	

efeitos	legais,	exceto	para	promoção	por	merecimento;
V	- para	efeito	de	benefício	previdenciário,	no	caso	de	afastamento,	

os	valores	serão	determinados	como	se	no	exercício	estivesse.	
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Cargo Eletivo Regra

Cargos do Executivo ou 
do Legislativo Federal, 
Estadual ou Distrital

Afastamento do cargo efetivo ou em comissão, função ou 
emprego público. A remuneração percebida será a do 

cargo eletivo.

Prefeito

Afastamento do cargo efetivo ou em comissão, função ou 
emprego público. A remuneração poderá ser a do cargo 
eletivo ou a do cargo efetivo ou em comissão, função ou 

emprego público, de acordo com a opção do servidor.

Vereador

Poderá, caso haja compatibilidade de horários, acumular 
o cargo político com o cargo efetivo ou em comissão, 

função ou emprego público. Nesse caso, receberá as duas 
remunerações. Caso não haja compatibilidade, será 

afastado do cargo efetivo ou em comissão, função ou 
emprego público, podendo optar pela remuneração de 

qualquer um deles.

• É possível, por exemplo, que uma pessoa atue
como professor em duas universidades públicas.2	cargos	de	professor	

• É possível que um servidor ocupante de “cargo
técnico ou científico” seja, simultaneamente,
professor em uma universidade pública.

1	cargo	de	professor	
com	outro	técnico	ou	

científico	

• É possível, por exemplo, que um indivíduo tenha
2 cargos públicos de médico, em órgãos
diferentes.

2	cargos	ou	empregos	
privativos	de	

profissionais	de	saúde	
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Acumulação	remunerada	de	cargos,	
empregos	e	funções	públicas

Art.	37,	XVII,	CRFB/88	
“a	proibição	de	acumular	estende-se	a	empregos	e	funções	e	

abrange	autarquias,	fundações,	empresas	públicas,	sociedades	de	
economia	mista,	suas	subsidiárias,	e	sociedades	controladas,	direta	

ou	indiretamente,	pelo	poder	público”

Questões
Exame	de	
Ordem/OAB
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(FGV/PREFEITURA NITEROI – 2015) De acordo com o texto Constitucional, sem
prejuízo da ação penal cabível, os atos de improbidade administrativa importarão, na
forma e gradação previstas em lei:

a) a cassação dos direitos políticos, a suspensão da função pública, o arresto dos bens e
a devolução em dobro do valor do dano ao erário;

b) a multa civil, a proibição de contratar com o poder público, o ressarcimento ao erário
e a cassação dos direitos políticos;

c) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário;

d) a inelegibilidade, a suspensão do cadastro de pessoa física ou do cadastro nacional
de pessoa jurídica e o ressarcimento ao erário;
e) a devolução em dobro do valor do dano ao erário, a suspensão dos direitos
administrativos e o sequestro dos bens adquiridos ilicitamente.

Régua	de	
Correção

Questão tranquila, meus amigos. Acabamos de ver no estudo
da parte teórica. Trata-se da literalidade do art. 37, § 4º, CF. Os
atos de improbidade administrativa importarão a suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.

Gabarito letra C.
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FGV/TCM-SP – 2015) Membros da comissão permanente de licitação de
determinado Município fraudaram um certame, para favorecer sociedade
empresária cujo sócio administrador é amigo íntimo de um dos membros da
citada comissão. No caso em tela, os agentes públicos envolvidos afrontaram
diretamente o princípio administrativo expresso no art. 37, caput, da
Constituição da República. Trata-se do princípio da:

a)	Razoabilidade

b)	Competitividade

c)	Economicidade

d)	Isonomia

e)	Impessoalidade

Régua	de	
Correção

Mais uma questão simples. É o princípio da impessoalidade
que está expresso no art. 37, CF. Bastava saber o mnemômico
“LIMPE” (rs). Vejam, meus amigos, que a FGV sempre cobra
nas provas de Constitucional uma questãozinha sobre
princípios. Fundamental levar esse artigo para prova!

Gabarito letra E.
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(FGV / XXII – Exame de Ordem – 2017) Carlos, contando com 59 (cinquenta e
nove) anos de idade, resolve se inscrever em concurso público para o cargo de
Agente de Polícia, dos quadros da Policia Civil do Estado Beta. Todavia, sua
inscrição é negada com base no edital, que reproduz a Lei Estadual X, segundo
a qual o candidato, no momento da inscrição, deve ter entre 18 (dezoito) e 32
(trinta e dois) anos de idade. Inconformado, Carlos consulta um advogado a
respeito de possível violação do direito fundamental à igualdade.

Diante do caso concreto, assinale a opção que se harmoniza com a ordem
jurídico-constitucional brasileira.

a) Houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico-constitucional
brasileiro veda, em caráter absoluto, que a lei estabeleça requisitos de ordem etária
para o provimento de cargos públicos.

b) Não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico-constitucional
brasileiro permite que a lei estabeleça limite de idade para inscrição em concurso
público quando tal medida se justificar pela natureza das atribuições do cargo a ser
preenchido.

c) Houve violação ao princípio da razoabilidade, pois as atividades inerentes ao cargo a
ser ocupado não justificam a previsão do critério etário como requisito para inscrição
no concurso público que visa ao seu provimento.

d) Não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico-constitucional
brasileiro concede aos administradores públicos poder discricionário para definir, por
via editalícia, independentemente da lei, os limites etários para a participação em
concursos.
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Régua	de	
Correção

A banca acabou cobrando o entendimento de súmula do
Supremo. Vimos que o STF reconhece a possibilidade de que
lei estabeleça limite de idade para inscrição em concurso
público, desde que isso possa ser justificado pela natureza das
atribuições do cargo.

Súmula nº. 683/STF: ”O limite de idade para a inscrição em
concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da
Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das
atribuições do cargo a ser preenchido”.

O gabarito é a letra B

(FGV / III Exame de Ordem Unificado – 2011) A respeito da disciplina
constitucional da Administração Pública, é correto afirmar que:

a) as funções de confiança e os cargos em comissão se destinam apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

b) os atos de improbidade administrativa importarão a cassação de direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

c) a vinculação de espécies remuneratórias no serviço público é vedada, mas
admite-se a equiparação salarial entre carreiras públicas.

d) o direito de greve é assegurado ao servidor público civil, devendo ser exercido
nos termos e nos limites definidos em lei complementar.
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Régua	de	
Correção

Letra A: correta. As funções de confiança e os cargos em
comissão são destinados apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento. Ressalte-se que as funções de
confiança são exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo.

Letra B: errada. Os atos de improbidade administrativa terão
como consequência a suspensão dos direitos políticos.

Letra C: errada. Segundo o art. 37, XIII, é vedada a vinculação
ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Letra D: errada. Não se trata de matéria reservada à lei
complementar, mas sim à lei ordinária.

(FGV / ISS-Recife – 2014) Em regra, a Constituição Brasileira de 1988 veda a
acumulação remunerada de cargos públicos. Todavia, existem exceções
constitucionalmente expressas. Assinale a alternativa que apresenta uma exceção
à vedação de acumulação:
a) É possível acumular os cargos de juiz estadual e deputado federal.
b) É possível acumular os cargos de professor universitário em Universidade Federal
e o de pesquisador em Universidade Estadual, não conflitando os horários.
c) É possível acumular os cargos de professor universitário em regime de dedicação
exclusiva em Universidade Federal e de professor universitário em regime de
dedicação exclusiva em Universidade Estadual.
d) É possível acumular os cargos de analista judiciário e de técnico judiciário.
e) É possível acumular os cargos de prefeito e procurador autárquico municipal.
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Régua	de	
Correção

Letra A: errada. Não é possível a acumulação do cargo de juiz e
deputado federal. Explico. Segundo o art. 95, parágrafo único, III, é
vedado aos juízes dedicar-se à atividade político-partidária.

Letra B: correta. É plenamente possível que sejam acumulados um
cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, desde que
haja compatibilidade de horários (art. 37, XVI, “b”).

Letra C: errada. É possível a acumulação de 2 cargos públicos de
professor, mas há que existir compatibilidade de horários. Como a
assertiva menciona que os cargos exigem “dedicação exclusiva”, não
será possível a acumulação destes.

Letra D: errada. Não é possível a acumulação remunerada de 2
(dois) cargos técnicos ou científicos.

Letra E: errada. O servidor público investido no mandato de Prefeito
será afastado do cargo, emprego ou função. Assim, não é possível
que o Prefeito acumule seu cargo com qualquer outro.

(FGV/DPE/RJ/2014) Luiz deseja submeter-se a concurso público para ingressar no serviço
público estadual. Emmatéria de disposições gerais da Administração Pública, a CRFB/88 prevê:
a) a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei.
b) o exercício de função pública sem prévio concurso público é possível, como nas hipóteses de
nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
c) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, improrrogável.
d) as funções de confiança destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento,
sendo tais cargos declarados em lei de livre nomeação e exoneração, podendo recair sobre
pessoa não concursada.
e) os casos de contratação excepcional de pessoal sem concurso público por tempo determinado
ocorrem para atender à necessidade da Administração Pública quando não houver concurso
público em andamento.
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Régua	de	
Correção

A letra A está incorreta. A Constituição faz uma ressalva quanto às
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração. Nesse caso, a investidura em cargo ou
emprego público independe de aprovação prévia em concurso
público (art. 37, II, CF).

A letra B está correta. As funções públicas podem ser exercidas
tanto por servidores comissionados quanto por efetivos.

A letra C está incorreta. O prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período (art.
37, III, CF).

A letra D está incorreta. As funções de confiança são exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo (art. 37,
V, CF).

A letra E está incorreta. Esses casos visam a atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF).

(FGV/ IBGE/ 2016) No que tange ao regime constitucional atinente a concurso público para
investidura em cargo ou emprego público, a Carta Magna prevê que:
a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, vedado o ingresso de estrangeiros no serviço público;
b) a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego;
c) o prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período, a critério da autoridade máxima da instituição;
d) as regras constitucionais referentes ao ingresso de pessoal no serviço público são aplicáveis
apenas aos órgãos e entidades da Administração Direta que ostentem personalidade jurídica de
direito público;
e) durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o candidato aprovado em
concurso público será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou
emprego, na carreira.
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Régua	de	
Correção

Letra A incorreta. Vimos que, de acordo com 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”

Letra B incorreta. Muito cuidado. Pegadinha clássica de prova. Na
verdade, a investidura depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou provas e títulos (art. 37, II, CF)

Letra C incorreta. Outro item maldoso. Nos termos do inciso III,
o “prazo de validade do concurso público será de até dois anos,
prorrogável uma vez, por igual período”.

Letra D incorreta. As regras Constitucionais referentes ao ingresso
de pessoal no serviço público também se aplicam às entidades de
Direito Privado.

Letra E correta. Este é o gabarito. Trata-se da disposição do art. 37,
IV “ durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de
provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira”.

(FGV/ MPE-RJ/ 2016) João, ocupante estável do cargo efetivo de Técnico administrativo
do Ministério Público do Rio de Janeiro, elegeu-se Vereador em Município do interior do
Estado. De acordo com a disciplina constitucional da matéria, João:
A) independentemente de compatibilidade de horários para acumulação, deverá se
afastar do cargo efetivo para o exercício do mandato eletivo, auferindo o subsídio de
Vereador;
B) independentemente de compatibilidade de horários para acumulação, deverá se
afastar do cargo efetivo para o exercício do mandato eletivo, podendo optar pela
remuneração de um dos cargos;
C) caso haja compatibilidade de horários, poderá acumular o cargo efetivo com o
mandato eletivo, facultando-lhe optar pela remuneração de um dos cargos;
D) caso se afaste do cargo efetivo para o exercício do mandato eletivo, terá seu tempo de
serviço contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;
E) caso se afaste do cargo efetivo para o exercício do mandato eletivo, para efeito de
benefício previdenciário, os valores serão determinados levando em conta sua situação
até a data do afastamento.
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Régua	de	
Correção

Questão tranquila. João era detentor de cargo efetivo. Como
se elegeu a Vereador, a Constituição em seu art. 38, III, diz que
investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade
de horários, perceberá as vantagens do cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, e, não
havendo compatibilidade, será afasto facultando-lhe optar
pela sua remuneração.

Agora, o mais importante, no caso que exija o afastamento
para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento; (art. 38, IV, CF).

Gabarito letra D.

Fim....
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