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RESUMO – Direito Constitucional p/ INSS 
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1) Teoria Geral dos Direitos Fundamentais: 

1.1) Gerações de Direitos Fundamentais: 

1a geração: São os direitos civis e políticos. Têm como valor-fonte a liberdade. Implicam em abstenção 
do Estado. 

2a geração: São os direitos sociais, econômicos e culturais. Têm como valor-fonte a igualdade. Implicam 
em atuação positiva do Estado. 

3a geração: São os direitos difusos e coletivos. Tem como valor-fonte a solidariedade/fraternidade. 
Exemplos: direito ao meio ambiente e direitos do consumidor. 

1.2) Titularidade dos Direitos Fundamentais: São titulares de direitos fundamentais as pessoas 
físicas, as pessoas jurídicas e o Estado. Os estrangeiros (residentes ou não) são titulares de direitos 
fundamentais. 

1.3) Limites aos Direitos Fundamentais: Os direitos fundamentais são relativos. Nem mesmo o 
direito à vida é absoluto (pena de morte em caso de guerra declarada!).  

Segundo a teoria dos “limites dos limites”, a lei pode impor restrições a um direito fundamental, mas não 
poderá afetar o seu núcleo essencial. 

1.4) Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais: Os direitos fundamentais também se aplicam 
nas relações entre particulares. 

1.5) Aplicação dos Direitos Fundamentais: As normas definidores dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata (art. 5º, § 1º). 

1.6) Tratados Internacionais de Direitos Fundamentais: Podem ter status supralegal (quando 
aprovados pelo rito ordinário) ou, então, serem equivalentes às emendas constitucionais (quando 
aprovados em 2 turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos membros de cada Casa).  

2) Direitos Individuais e Coletivos (art. 5º, CF/88): 

2.1) Direito à Vida: O direito à vida tem dupla acepção: direito de continuar vivo e direito a ter uma 
vida digna.  

Entendimentos do STF: i) uniões homoafetivas são reconhecidas como entidades familiares; ii) não 
ofende o direito à vida a pesquisa com células-tronco embrionárias; iii) não viola o direito à vida a 
interrupção da gravidez de feto anencéfalo. 

2.2) Direito à Igualdade: As ações afirmativas buscam realizar a igualdade material. Exemplos de 
ações afirmativas: cotas raciais para ingresso em universidades públicas e cotas raciais em concursos 
públicos.  

Súmula Vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” 
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2.3) Direito à Liberdade de Expressão: É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato. A liberdade de expressão exclui os discursos de ódio e a incitação ao racismo. Segundo o 
STF, a defesa da legalização das drogas em manifestações públicos é compatível com a liberdade de 
expressão.  

2.4) “Escusa de Consciência”: O art. 5º, VIII, CF/88, estabelece que “ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”. Trata-se de 
norma de eficácia contida. 

2.5) Direito à Privacidade: São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.  

Entendimentos do STF: i) são admitidas as biografias não-autorizadas; ii) a quebra de sigilo bancário 
pode ser determinada por ordem judicial ou por CPI. 

2.6) Direito à Inviolabilidade do Domicílio: Segundo o art. 5º, XI, “a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.  

Conceito de casa: abrange os escritórios profissionais, mas não alcança os bares e restaurantes;  

Segundo o STF, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período 
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que 
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. Esse 
entendimento do STF é relevante no que diz respeito aos crimes permanentes. 

2.7) Sigilo das Comunicações Telefônicas: A interceptação telefônica somente pode ser determinada 
pelo Poder Judiciário, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A quebra do sigilo 
telefônico pode ser determinada pelo Poder Judiciário ou por CPI. 

2.8) Liberdade Profissional: É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII). Trata-se de norma de eficácia contida.  

2.9) Direito de Reunião: Não há necessidade de autorização do Poder Público. Exige-se apenas aviso 
prévio. O direito de reunião deve ser usado para fins pacíficos e não pode frustrar outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local.  

2.10) Liberdade de Associação: É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar (art. 5º, XVII). A dissolução compulsória e a suspensão das atividades de associação 
depende de ordem judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado (art. 5º, XIX). Ninguém 
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado (art. 5º, XX).  

2.11) Direito ao Acesso à Informação: Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 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 (art. 5º, XXXIII). Segundo o STF, é constitucional lei que determine a divulgação 
da remuneração de servidores na Internet.  

2.12) Direito de Petição e Direito à obtenção de certidões: O exercício desses direitos independe 
do pagamento de taxas.  

2.13) Inafastabilidade de Jurisdição: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito (art. 5º, XXXV). No Brasil, adota-se o sistema inglês de jurisdição, pois apenas o 
Poder Judiciário faz coisa julgada material.  

Há apenas algumas exceções, nas quais exige-se o prévio esgotamento da via administrativa: i) habeas 
data; ii) controvérsias desportivas e; iii) reclamação contra o descumprimento de Súmula Vinculante 
pela Administração Pública.  

Súmula Vinculante nº 28: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de 
admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”. 

2.14) Direito Adquirido: Não se pode invocar direito adquirido frente a uma nova Constituição. Não se 
pode confundir direito adquirido com mera expectativa de direito. Se alguém já cumpre os requisitos para 
a concessão da aposentadoria, possui direito adquirido.  

2.15) Extradição: Os brasileiros natos não podem ser extraditados. Os brasileiros naturalizados podem 
ser extraditados em duas situações: i) crime comum praticado antes da naturalizado e; ii) comprovado 



Direito	  Constitucional	  p/	  INSS	  
Profª	  Nádia	  Carolina	  /	  Prof.	  Ricardo Vale	  

 
	  

www.estrategiaconcursos.com.br 

envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Os estrangeiros não serão extraditados 
em razão de crime político ou de opinião. 

2.16) Direito ao Devido Processo Legal: É uma garantia constitucional bastante ampla. Abrange, 
dentre outros, o direito à ampla defesa e ao contraditório e o direito ao juiz natural. A ampla defesa e o 
contraditório devem ser assegurados nos processos judiciais e administrativos. 

Súmula Vinculante nº 5: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar 
não ofende a Constituição.”  

2.17) Inadmissibilidade de Provas Ilícitas: São inadmissíveis no processo as provas obtidas por 
meios ilícitos. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem 
o conhecimento do outro. 

2.18) Prisão Civil por Dívida: A Súmula Vinculante nº 25 estabelece que é ilícita a prisão de 
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.  

2.19) Habeas Corpus: É o remédio constitucional que tem como objetivo proteger a liberdade de 
locomoção. Pode ser preventivo (quando alguém sofrer ameaça em sua liberdade de locomoção) ou 
repressivo (quando alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção).  

O habeas corpus pode ser impetrado qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Pessoa 
jurídica pode impetrar habeas corpus, mas sempre a favor de pessoa física.  

Não há necessidade de advogado para impetração de habeas corpus. O habeas corpus é isento de custas 
(ação gratuita).  

2.20) Mandado de Segurança: O mandado de segurança é ação residual, pois protege direito líquido 
e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tem prazo decadencial de 120 dias.  

Podem impetrar mandado de segurança todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. 
Também podem impetrar mandado de segurança os órgãos públicos.  

Não é cabível mandado de segurança, dentre outras situações: i) contra decisão judicial transitada em 
julgado e; ii) contra lei em tese.   

2.21) Mandado de Segurança Coletivo: Possuem legitimidade para impetrar mandado de segurança 
coletivo: i) partido político com representação no Congresso Nacional; ii) organização sindical, entidade 
de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Observação: 
a exigência de 1 (um) ano vale apenas para as associações. 

2.21) Mandado de Injunção: Tem como objetivo combater as “omissões inconstitucionais”. É cabível 
mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania.  

No que diz respeito ao mandado de injunção, o STF vem adotando a corrente concretista. Dois 
exemplos:  

i) falta de norma regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos: o STF 
determinou que deve ser aplicada a lei de greve dos empregados celetistas;  

ii) falta de lei complementar regulamentando a aposentadoria especial dos servidores 
públicos: o STF editou a Súmula Vinculante nº 33, determinando que, enquanto a referida lei 
complementar não for editada, devem ser aplicadas aos servidores públicos as normas do RGPS 
relativas à aposentadoria especial.  

2.22) Habeas Data: O habeas data será concedido em 2 (duas) situações: i) assegurar o conhecimento 
de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público e; ii) para a retificação de dados, quando não se prefira 
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

Assim como o habeas corpus, o habeas data é uma ação gratuita. No entanto, é essencial a assistência 
advocatícia para a impetração de habeas data.  

2.23) Ação Popular: É ajuizada pelo cidadão, assim considerado aquele que está no pleno gozo dos 
direitos políticos. Segundo o art. 5º, LXXIII, “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.  
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3) Direitos Sociais:  

3.1) Classificação: Os direitos sociais são direitos de 2a geração e implicam em uma atuação positiva do 
Estado em prol dos indivíduos. 

3.2) Art. 6º, CF/88: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desemparados, na forma desta Constituição. Atenção especial: o transporte foi inserido 
no rol de direito sociais pela EC nº 90/2015. 

3.3) Concretização dos direitos sociais:  

3.3.1) Princípios 

Cláusula da reserva do possível: a concretização dos direitos sociais depende da disponibilidade de 
recursos financeiros pelo Estado.  

Mínimo existencial: representa uma limitação à cláusula da reserva do possível, pois o Estado deve 
garantir uma proteção social mínima aos indivíduos. 

Vedação ao Retrocesso: a proteção social de “amanhã” não pode ser pior que a proteção social de 
“hoje”.  

3.3.2) Jurisprudência:  

Segundo o STF, a Administração Pública pode ser obrigada, por decisão do Poder Judiciário, a manter 
estoque mínimo de medicamento utilizado no combate a doença grave. 

Segundo o STJ, o juiz pode determinar o bloqueio e o sequestro de verbas públicas como forma de 
garantir o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.  

3.4) Direitos Sociais dos Trabalhadores:  

3.4.1) Seguro-desemprego: só é devido em caso de desemprego involuntário. 

3.4.2) Salário mínimo: É nacionalmente unificado. O valor do salário mínimo é fixado em lei, mas os 
reajustes periódicos podem ser feitos por decreto executivo. 

3.4.3) Irredutibilidade do salário: Em regra, o salário é irredutível. É possível a redução salarial 
mediante convenção ou acordo coletivo. 

3.4.4) Salário-família: É benefício previdenciário, devido somente ao trabalhador de baixa renda. 

3.4.5) Duração da jornada de trabalho: A regra é a prestação de trabalho por até 8 horas diárias e 
44 horas semanais. 

3.4.6) “Hora extra”: A remuneração do trabalho extraordinário deve ser superior, no mínimo, em 50% 
à do trabalho normal.  

3.4.7) Licença à gestante: Duração de 120 dias. Não há prejuízo à remuneração. 

3.4.8) Repouso semanal remunerado: Será preferencialmente aos domingos. Mas pode ser em outros 
dias da semana. 

3.4.9) Férias remuneradas: O trabalhador tem direito a férias anuais. As férias serão remuneradas 
com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal.  

3.4.10) Idade mínima para o trabalho: Entre 14 a 16 anos: só pode trabalhar o menor-aprendiz. 
Entre 16 a 18 anos: só não pode o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A partir dos 18 anos: 
qualquer tipo de trabalho.  

3.5) Direitos Sociais Coletivos dos Trabalhadores:  

3.5.1) Fundação de Sindicatos: Independe de autorização estatal. Necessita apenas de registro em 
órgão competente.  

3.5.2) Princípio da Unicidade Sindical: Não podem coexistir mais de um sindicato da mesma 
categoria profissional (trabalhadores) ou econômica (empregadores) dentro de uma idêntica base 
territorial, que não poderá ser inferior à área de um Município. 

3.5.3) Substituição processual: Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Por se tratar de substituição 
processual, a atuação do sindicato independe de prévia autorização.  

3.5.4) Negociações coletivas de trabalho: é obrigatória a participação dos sindicatos.  
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3.5.5) Participação do aposentado nos sindicatos: o aposentado tem direito a votar e ser votado. 

3.5.6) Estabilidade Sindical: O empregado que se candidatar a cargo de direção ou representação 
sindical não poderá ser dispensado a partir do registro de sua candidatura. Se eleito (mesmo suplente), 
não poderá ser dispensado até um ano depois de findo o mandato, exceto se cometer falta grave, nos 
termos da lei. 

3.5.7) Direito de greve: Os trabalhadores têm o direito de greve, mas este não é absoluto. A lei 
definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade.  

4) Direitos de Nacionalidade: 

4.1) Conceito: A nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado. 
Nacionalidade não se confunde com cidadania.  

4.2) Brasileiros Natos: 

Art. 12. São brasileiros: 

I - natos: 

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não 
estejam a serviço de seu país; 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a 
serviço da República Federativa do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; 

4.3) Brasileiros Naturalizados: 

Art. 12. São brasileiros: 

(...) 

II - naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de 
língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 
quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.  

4.4) Cargos Privativos de Brasileiros Natos: i) Presidente da República; ii) Vice-Presidente da 
República; iii) Presidente da Câmara dos Deputados; iv) Presidente do Senado Federal; v) Ministros do 
STF; vi) oficial das Forças Armadas; vii) carreira diplomática; viii) Ministro de Estado da Defesa. 

4.5) Perda da Nacionalidade:  

Art.12 (...) 
§4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse 
nacional; 
II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:  
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;  
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, 
como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis;  

 

5) Direitos Políticos: 

5.1) Regime Político: O Brasil adota a democracia semidireta. A CF/88 prevê formas de exercício do 
poder político diretamente pelo povo: i) plebiscito; ii) referendo e; iii) iniciativa popular de leis.  

5.2) Direito de Sufrágio: É o direito de votar (capacidade eleitoral ativa) e de ser votado (capacidade 
eleitoral passiva). No Brasil, o sufrágio é universal.  

5.3) Voto: é o instrumento para exercício do sufrágio. No Brasil, o voto é direto, secreto, universal, 
periódico, obrigatório e com valor igual para todos.  
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5.4) Capacidade Eleitoral Ativa: O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 
18 anos. Por outro lado, são facultativos para: i) os maiores de 70 anos; ii) os maiores de 16 e menores 
de 18 anos; iii) os analfabetos. Atenção 01: os analfabetos podem votar, mas não podem se eleger (são 
inelegíveis). Atenção 02: os estrangeiros e os conscritos não podem se alistar como eleitores (são 
inalistáveis).  

5.5) Capacidade Eleitoral Passiva: É o direito de ser votado, que depende do cumprimento cumulativo 
das seguintes condições: i) nacionalidade brasileira; ii) pleno exercício dos direitos políticos; iii) 
alistamento eleitoral; iv) domicílio eleitoral na circunscrição; v) filiação partidária e; vi) idade mínima, 
variável conforme o cargo eletivo.  

As idades mínimas são as seguintes: i) 35 anos (Presidente, Vice-Presidente e Senador); ii) 30 anos 
(Governador e Vice-Governador); iii) 21 anos (Deputado Federal, Deputado Estadual, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz) e; iv) 18 anos (Vereador).  

Jurisprudência do STF: A desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão na perda do mandato, salvo 
justa causa. Essa regra não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário.  

5.6) Inelegibilidades:  

5.6.1) Inelegibilidades Absolutas: São inelegíveis os inalistáveis (estrangeiros e conscritos) e os 
analfabetos.  

5.6.2) Inelegibilidade por Motivos Funcionais:  

Os Chefes do Poder Executivo somente podem ser reeleitos para um único período subsequente (uma 
única reeleição). Essa regra não se aplica aos detentores de mandato no Poder Legislativo.  

Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. É a 
desincompatibilização, dispensável quando o Chefe do Poder Executivo concorre à reeleição.  

5.6.3) Inelegibilidade Reflexa:  

Regra: São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou 
afins, até o 2º grau ou por adoção, dos Chefes do Poder Executivo ou de quem os haja substituído dentro 
dos 6 meses anteriores ao pleito. Ex: José é Governador de MG. Seus filhos e cônjuge não poderão se 
candidatar a nenhum cargo eletivo dentro de MG. 

Exceção: A inelegibilidade reflexa não se aplica caso o parente/cônjuge já fosse titular de mandato 
eletivo e estivesse se candidatando à reeleição. Ex: Mário (filho de José) é eleito prefeito de Belo 
Horizonte. Depois, José se elege Governador. Mário poderá disputar a reeleição para Prefeito? Sim, ele 
não será afetado pela inelegibilidade reflexa, pois já era titular de mandato eletivo.  

5.7) Outras hipóteses de Inelegibilidade: podem ser definidas por lei complementar.  

5.8) Perda e Suspensão de Direitos Políticos: A cassação de direitos políticos não é admitida no 
Brasil. Há, apenas, a possibilidade de perda e suspensão de direitos políticos (art. 15, CF/88). 

5.8.1) Perda de Direitos Políticos: 

- Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 

- Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 

5.8.2) Suspensão de Direitos Políticos:  

- Incapacidade civil absoluta; 

- Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; improbidade 
administrativa 

 

6) Partidos Políticos 

6.1) Liberdade Partidária: É plena a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos 
políticos. A liberdade partidária, todavia, não é absoluta. Há que se observar alguns valores: soberania 
nacional, regime democrático, pluripartidarismo e direitos fundamentais da pessoa humana. 

6.2) Preceitos de Organização dos Partidos Políticos: 

Os partidos políticos devem ter caráter nacional. Não podem receber recursos financeiros de entidade ou 
governos estrangeiros tampouco se subordinarem a estes. 
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É necessário que os partidos políticos prestem contas à Justiça Eleitoral.  

A CF/88 assegura a autonomia partidária. Os partidos políticos têm liberdade para definir sua estrutura 
interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações 
eleitorais.  

Não há obrigatoriedade de simetria nas coligações em âmbito nacional, estadual e municipal.  

6.3) Aquisição de Personalidade Jurídica:  

Muito cuidado! Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com a inscrição do ato 
constitutivo no respectivo registro. Após adquirirem personalidade jurídica, os partidos políticos deverão 
registrar seus estatutos no TSE, a fim de adquirir capacidade política.  

6.4) Direito de Antena e acesso a recursos do Fundo Partidário: Os partidos políticos têm direito a 
recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. 

 

7) Administração Pública:  

7.1) Acesso a Cargos Públicos: 

Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros (natos e naturalizados) e aos estrangeiros.  

Os brasileiros, para que possam ter acesso aos cargos, empregos e funções públicas, devem cumprir os 
requisitos definidos em lei. Nesse sentido, o STF tem algumas decisões importantes: 

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

b) “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.” 

7.2) Concurso Público: 

Regra Geral: A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos. Exceção: Os cargos em comissão são declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. A investidura em cargo em comissão não se dá por concurso público. 

O prazo de validade do concurso público é de até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez por igual período. 

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

A lei reservará um percentual dos cargos ou empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência.  

7.3) Cargos em Comissão x Funções de Confiança: 

Os cargos em comissão são declarados em lei de livre nomeação e exoneração. As funções de confiança 
destinam-se exclusivamente a servidores ocupantes de cargos efetivos.  

É vedada a prática do nepotismo, que fere os princípios da moralidade e da impessoalidade.  

7.4) Remuneração dos Servidores Públicos: 

A remuneração de todos os servidores e empregados públicos está sujeita a um teto remuneratório geral 
do funcionalismo público, que é o subsídio dos Ministros do STF.  

Nos Estados e no Distrito Federal, o subteto é variável por Poder. No Poder Executivo, o limite é o 
subsídio do Governador. No Poder Legislativo, o limite é o subsídio dos deputados estaduais e distritais. 
No Poder Judiciário, o limite é o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça (esse limite 
também se aplica aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos).  

Nos Municípios, a remuneração de todos os servidores e empregados públicos têm como limite o subsídio 
do Prefeito. Esse é o subteto remuneratório nos Municípios. 

Segundo o art. 37, XII, CF/88, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não 
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.  

7.5) Acumulação Remunerada de cargos, empregos e funções públicas: 

Para a acumulação remunerada de cargos públicos, é necessário que haja compatibilidade de horários. A 
CF/88 autoriza a acumulação remunerada nos seguintes casos: 

a) 2 cargos públicos de professor; 
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b) 1 cargo professor com 1 cargo técnico ou científico; 

c) 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.  

A proibição de acumular é ampla, alcançando todas as esferas de governo (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios), todos os Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e toda a Administração 
Pública (direta ou indireta). 

7.6) Servidores Públicos e Mandato Eletivo: 

O servidor público que for investido em mandato federal, estadual ou distrital será afastado do cargo. 

O servidor público que for investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, podendo optar pela 
remuneração. 

Por último, o servidor público que for investido no mandato de Vereador poderá: 

a) se houver compatibilidade de horários, acumular o cargo público com o mandato eletivo; 

b) se não houver compatibilidade de horários, será afastado do cargo público, podendo optar 
pela remuneração.   

7.7) Estabilidade: 

A estabilidade é adquirida após 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. 
Somente servidores ocupantes de cargos efetivos é que adquirem a estabilidade. 

O servidor estável apenas pode perder o cargo nas seguintes hipóteses: 

a) Sentença judicial transitada em julgado. 

b) Processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa 

c) Procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa 

d) Excesso de despesa com pessoal (art. 169, § 3º). 

7.8) Regime Previdenciário dos Servidores Públicos: 

O RPPS se aplica aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 

O RGPS se aplica: i) aos agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão; ii) aos 
ocupantes de empregos públicos e; iii) aos ocupantes de funções temporárias.  

Atenção! Aposentadoria compulsória: os servidores públicos serão aposentados compulsoriamente aos 
70 anos, ou aos 75 anos, na forma de lei complementar. A referida lei complementar já foi editada. 

7.9) Improbidade Administrativa: 

Os atos de improbidade administrativa resultarão em: i) perda do cargo público; ii) suspensão dos 
direitos políticos; iii) indisponibilidade dos bens e; iv) ressarcimento ao erário.  

7.10) Responsabilidade Civil do Estado: 

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa. É cabível ação 
regressiva contra o agente público que deu causa ao dano, caso este tenha agido com dolo ou culpa. 
Atenção! As empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas 
não são alcançadas pela regra da responsabilidade civil objetiva.  


