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1. AGENTES PÚBLICOS
1.1. Disposições Gerais
(Ideal/CM/Angatuba/Procurador/2013) Com brevidade e objetividade responda sobre a constitucionalidade formal de lei que verse sobre regime jurídico de
servidores públicos, de iniciativa parlamentar, sancionada pelo chefe do Poder
Executivo.
Direcionamento da resposta

O candidato deve concluir pela inconstitucionalidade formal da referida lei,
uma vez que é de iniciativa privativa do chefe do Executivo (art. 61, § 1º, II, “c”, da
CF/88). Também deve destacar que a sanção não convalida o defeito de iniciativa,
conforme o entendimento do STF (ADI 700).
Sugestão de resposta

Segundo o art. 61, § 1º, II, “c”, da CF/88, é privativa do Presidente da República
a iniciativa de lei que trate do regime jurídico dos servidores públicos federais.
Pelo princípio da simetria, tal norma deve ser reproduzida pelas Constituições e
Leis Orgânicas dos demais entes federativos (Estados, DF e Municípios). Por conseguinte, a lei que verse sobre regime jurídico dos servidores públicos é de inciativa privativa do chefe do Poder Executivo do respectivo ente (Presidente, Governador
ou Prefeito), de sorte que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre esta matéria. Ainda que sancionada a lei, subsiste o vício, pois, de acordo com a jurisprudência do STF, a sanção do projeto de
lei pelo chefe do executivo não convalida o defeito de iniciativa1.

1.

(...) Inconstitucionalidade formal em face do disposto no artigo 61, § 1º, II, “c”, da Carta Federal. 2.
ˉUPHQDMXULVSUXG¬QFLDGR7ULEXQDOTXHDVDQ©¥RGRSURMHWRGHOHLQ¥RFRQYDOLGDRGHIHLWRGH
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(Gualimp/CM/Anchieta/Procurador/2012) Mévio se prepara para prestar
um concurso público para uma sociedade de economia mista, não regulada pelo direito público. Questiona-se, caso aprovado, o Sr. Mévio alcançará estabilidade com
quantos anos de serviço prestado? Justiﬁque. Você, na qualidade de professor daquele candidato, busca orientá-lo quanto a certas situações. Assim, caso existente, discorra sobre as diferenças entre o servidor público e o empregado público.
Aborde exclusivamente quanto: (i) Ao foro competente para julgamento de ações onde são discutidos seus respectivos direitos? Justiﬁque. (ii) Quanto à legislação que
nuclearmente dispõe sobre seus direitos e deveres? Justiﬁque. (iii) Entre o servidor
público e o empregado público qual deles atua na administração pública regida pelo direito público? Justiﬁque. (iv) Considerando ter sido aprovado no concurso público, pode o Sr. Mévio ser dispensado com a justiﬁcativa de eliminação do excesso de pessoal? Justiﬁque. (v) Cite duas obrigações constitucionais, dispostas no art.
37 da CF/88, dos servidores públicos que deverão ser seguidas pelos empregados
públicos.

Direcionamento da resposta

O candidato deve concluir que o Sr. Mévio não terá direito à estabilidade,
pois não ocupará cargo público, mas sim emprego público; deve indicar os requisitos para aquisição da estabilidade (art. 41 da CF) e distinguir o sentido amplo e
estrito de servidor público, cotejando com o conceito de empregado público; deve
DˉUPDUTXHRVHUYLGRUS¼EOLFRDWXDHPSHVVRDVMXU¯GLFDVGHGLUHLWRS¼EOLFRV«UHgido por estatuto, aprovado por lei de cada ente, sendo a Vara Cível ou Vara da
Fazenda Pública o foro cometente para julgar as causas envolvendo seus direitos;
deve aduzir que o empregado público é regido pela CLT, sendo a Vara do Trabalho
o foro competente para julgar suas causas (art. 114, I, da CF); também deve concluir que o Sr. Mévio pode ser dispensado (exonerado), se a entidade exceder os liPLWHVGHGHVSHVDFRPSHVVRDO DUWi|GD&) 3RUˉPGHYHDGX]LUTXHRV
servidores públicos (ocupantes de cargo público), assim como os empregados públicos devem se sujeitar ao limite de remuneração (art. 37, XI e § 9º, da CF) e respeitar as vedações sobre acúmulo de cargos, empregos e funções (art. 37, XVII, da
CF).

Sugestão de resposta

Caso aprovado, o Sr. Mévio não terá direito à estabilidade, pois ocupará emprego público, e não cargo público. O quadro de pessoal das Sociedades de Economia
iniciativa (...) (ADI 700, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 24.8.2001)
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Mista é formado por empregados públicos; apenas as entidades de direito público
têm seu quadro de pessoal formado por cargos. Segundo o art. 41 da CF/88, são
requisitos para estabilidade: a) três anos de efetivo exercício; b) nomeação para
cargo de provimento efetivo e c) concurso público. De acordo com a jurisprudência do STF, os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art.
41 da CF2; como o Sr. Mévio não foi aprovado para cargo, não possuirá direito à
estabilidade.
Servidor público ora é usado em sentido amplo, ora em sentido estrito. Em
VHQWLGRDPSOR«HVS«FLHGHDJHQWHS¼EOLFRTXHSRVVXLY¯QFXORGHSURˉVVLRQDOLGDde e relação jurídica de trabalho com a Administração, compreendendo aqueles
que exercem cargo, emprego e função. Em sentido estrito, corresponde apenas ao
ocupante de cargo público.
O servidor público ocupante de cargo (s. estrito) tem, nas Varas Cíveis e da
Fazenda Pública da Justiça Comum, o foro competente para julgamento das ações
envolvendo seus direitos; é regido por estatuto funcional, aprovado por lei espeF¯ˉFDGHFDGDHQWH 8QL¥R(VWDGRV')H0XQLF¯SLRV HDWXDQD$GPLQLVWUD©¥R'LUHWD
e nas entidades de direito público.
Quanto ao empregado público, a Vara da Justiça do Trabalho é o foro competente para julgar as ações relativas aos seus direitos (art. 114, I, da CF); é regiGRSHODOHJLVOD©¥RWUDEDOKLVWD &/7 FXMDFRPSHW¬QFLD«SULYDWLYDGD8QL¥RHDWXD
nas entidades de direito privado da Administração Indireta: Sociedades de Economia
Mista e Empresas Públicas (no período compreendido entre a vigência da EC 19/98
e a publicação da Medida Cautelar na ADI 2.135/STF foi admitido que a Administração
Direta e as pessoas jurídicas de direito público contratassem empregados
públicos).
O Sr. Mévio poderá ser dispensado (exonerado), se a entidade exceder os limites de despesa com pessoal, estabelecidos em lei complementar. Nesse caso, antes de exonerá-lo, primeiro deve-se reduzir em pelo menos vinte por cento as desSHVDVFRPFDUJRVHPFRPLVV¥RHIXQ©·HVGHFRQˉDQ©D DUWi|GD&) 
Assim como os servidores públicos (ocupantes de cargo público), os empregados públicos devem se sujeitar ao limite de remuneração, caso a entidade receba recursos para pagamento com pessoal ou custeio em geral (art. 37, XI e § 9º, da
CF) e respeitar as vedações sobre acúmulo de cargos, empregos e funções (art. 37,
XVII, da CF).

2.

(...) Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF (...) (RE 589998,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, repercussão geral – mérito DJe 12.9.2013)
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