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Servidores Públicos 

- Agentes Públicos– Agentes politicos; Servidores estatais e 
Particulares em colaboração com o Estado. 

 

- Funcionário de fato, agente público de fato – Aquele cuja 
investidura foi irregular, mas cuja situação tem a aparência de 
legalidade. Em nome do princípio da aparência, da boa-fé dos 
administrados, da segurança jurídica e da presunção de 
legalidade, os atos administrativos reputam-se válidos, se por 
outra razão não estiverem viciados. 



Servidores Públicos 

- Agentes Políticos -Titulares dos cargos estruturais à 
organização política do país. São eles: presidente da república; 
governadores: prefeitos e os respectivos vices; Ministros e 
Secretários das Pastas; parlamentares. O vínculo de tais 
agentes com o Estado não é de natureza profissional, mas sim 
política. 

 

- Particulares em colaboração com a Administração –Os que 
exercem um munus públicos, como os jurados, militares em 
serviço obrigatório, concessionários e permissionários de 
serviço público etc. 



Servidores Públicos 

- Servidores Estatais– Abarca todos aqueles que entretêm com 
o Estado e suas entidades da Administração Indireta, 
independentemente de sua natureza pública ou privada, 
relação de trabalho profissional e caráter não-eventual, sob 
vínculo de dependência. Estes, podem ser servidores públicos 
ou servidores das pessoas governamentais de Direito Privado 
(empregados públicos). 

 

- Art.2°, Lei 8.112/90 -Para os efeitos desta Lei, servidor é a 
pessoa legalmente investida em cargo público. 



Servidores Públicos 

- Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico 
único e planos de carreira para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

- Investidura – Originária (art.37, II, CRFB 88) ou derivada. 

- É garantido ao servidor público civil a livre associação sindical 
(art.37, inciso IV). 

- Diferença entre estabilidade e estágio probatório. AI 754802 



Servidores Públicos 

- Desligamento 

- A exoneração é o desligamento do servidor a seu pedido, sem 
que tenha havido prática de penalidade disciplinar e aplicação 
de penalidade. Também poderá ocorrer nas hipóteses em que 
não for satisfeito o estágio probatório, ou quando o agente, a 
despeito de ter tomado posse, não entra em exercício. 

- A demissão é penalidade aplicada diante de falta disciplinar. 

 



Servidores Públicos 

 - Aposentadoria  

 

 - Readaptação 

 

 - A Constiuição ainda traz a possibilidade de vacância por 
avaliação insatisfatória de desempenho (art.41, §1°, III) ou para 
atender ao limite de despesas com pessoal ativo e inativo 
(art.169, §4°), que é uma hipótese de perda do cargo de 
servidor estável, além de sentença transitada em julgado ou 
processo administrativo disciplinar que culmine demissão. 



Servidores Públicos 

 - Cargos privativos de brasileiro nato 

§ 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos: 

I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 

II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - de Presidente do Senado Federal; 

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

V - da carreira diplomática; 

VI - de oficial das Forças Armadas. 

VII - de Ministro de Estado da Defesa. 



Servidores Públicos 

 - Funções de confiança – Art.37, V da CRFB/88. 

 

 - Direito de greve – Art.37, VII da CRFB/88. MI 670, 708 e 712. 

 

 - Sistemas remuneratórios: Remuneração e subsídio. 

 

A remuneração é valor a que faz jus o servidor pelo período 
trabalhado, devido à grande massa de agentes públicos, 
correspondendo ao valor fixado em lei, chamado padrão e às 
vantagens pessoais. 



Servidores Públicos 

Subsídio – Modalidade que fixa uma parcela única, não incluindo 
qualquer vantagem pessoal, mas que não impede pagamento de 
13° salário, adicional noturno, férias e salário-família. 

 

Diferença entre adicionais e gratificações. 

 

Adicionais – Vantagens pelo tempo de serviço ou funções 
especiais. 

Gratificações – Condições anormais do serviço ou do servidor 



Servidores Públicos 

AgRg RMS 26942 

O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento  
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, assentou a compreensão 

de que não existedireito adquirido ao recebimento de pensão 
além do teto estabelecido pela Emenda nº 41 /2003, não 

prevalecendo a garantia dairredutibilidade de vencimentos em 
face da nova ordemconstitucional. 2 - Da mesma forma, ficou 

estabelecido que, após a aludida emendaconstitucional, as 
vantagens pessoais devem estar incluídas nolimite 

remuneratório3 - Agravo regimental a que se nega provimento.  



Servidores Públicos 

 - Teto do funcionalismo público – Art.37, XI da CRFB/88 

1 – Como regra, o subsídio dos Ministros do STF; 

 

2 – Limites no Município, subsídio do prefeito; 

 

3 – Nos Estados, do Governador para o Executivo, dos Deputados 
estaduais e distritais para o Legislativo e Desembargadores, 
Judiciário.  



Servidores Públicos 

 - Acumulações 

XVI - 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;  



Servidores Públicos 

 - RMS 38 682 

 

A acumulação de proventos de servidor aposentado em 
decorrência do exercício cumulado de dois cargos de profissionais 
da área de saúde legalmente exercidos, nos termos autorizados 
pela CF/88, NÃO se submete ao teto constitucional, devendo os 
cargos ser considerados isoladamente para esse fim. 



Servidores Públicos 

 - RMS 28497 

 

A CF/88 permite a acumulação de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico (art. 37, XVI,“b”).Somente se pode 
considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no 
desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos 
especializados de alguma área do saber.  



Servidores Públicos 

 - MS 19336 

 

No caso concreto, a servidora acumulava dois cargos públicos 
privativos de profissionais de saúde e a soma da carga horária 
semanal de ambos era superior a 60 horas. A servidora foi 
notificada para optar por um dos dois cargos, tendo se mantido 
inerte. Diante disso, foi demitida de um deles por acumulação 
ilícita de cargos públicos. A servidora impetrou mandado de 
segurança, mas o STJ reconheceu que a demissão foi legal. 


