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DIA 01 – DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

TEMA DO DIA: AGENTES PÚBLICOS (ADMINISTRATIVO) + SERVIDORES PÚBLICOS (CONSTITUCIONAL) 

PARTE I 

CESPE: QUARTO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: QUINTO TEMA MAIS COBRADO (DENTRO DE CONSTITUCIONAL) 

VUNESP: OITAVO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 37 A 43 da CF e Lei 8112/1990 

 

O tema de hoje foi dividido em DOIS DIAS (dias 01 e 02). 

A recomendação é a leitura integral dos artigos 37 a 43 da CF, com foco nos artigos que já foram 

cobrados e a leitura dos artigos já cobrados da Lei 8112/1190. 

No tema do dia, foram agregadas duas análises de bancas. Uma dentro de Direito Administrativo 

(Agentes Públicos e a Lei 8112/1990) e outra dentro de Direito Constitucional (Administração Pública – 

Disposições Gerais e Servidores Públicos). 

Esse é um tema que vale ter um material completo (jurisprudência, lei seca e doutrina/material de 

cursinho). Exatamente nesta ordem é a prioridade das bancas. 

Os subtemas Concursos Públicos e Responsabilidade do Servidor são pontos fortes de cobrança pelas 

bancas. 

É inegável que um dos temas com maior fonte jurisprudencial é Agentes Públicos. O aluno que estuda 

para concursos deve priorizar essa fonte todas as vezes que for revisar a matéria. 

Comentários casuais: 

 A CESPE faz um bom passeio pelas três fontes: jurisprudência, lei seca e doutrina.  

 A Banca cobrou as seguintes Súmulas: 

Súmula Vinculante 13: 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 
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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. 

 

Cobrança repetida: 

Súmula 15 do STF: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à 

nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. 

 

 A banca cobrou sobre a classificação doutrinária de agentes públicos (agentes políticos; agentes 

administrativos; agentes honoríficos; agente delegados; agentes credenciados). Cobrou ainda 

sobre o fato da demissão ter caráter punitivo e a exoneração não. E sobre as espécies de 

provimento derivado (vertical, horizontal e por reingresso). Ainda na pauta doutrinária, a banca 

cobrou sobre Agente de Fato. A banca trouxe para questão de prova o fato do princípio da 

eficiência ter sido incluído pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Cobrou o entendimento 

que Delegado pode acumular sua função com um cargo de professor. A CESPE demonstrou 

preferência pelo artigo 37, II, V, IX, XI, da CF. 

 

 A VUNESP cobrou as seguintes Súmulas: 

Súmula Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 

ofende a Constituição. 

 

Súmula Vinculante 43: 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. 

 

 A FGV demonstrou preferência pelos artigos 125 e 126 da Lei 8112/1990. 

 A FGV cobrou a seguinte Súmula: 

Súmula Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 

ofende a Constituição. 
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 Além da lei seca a FGV cobrou os seguintes entendimentos jurisprudenciais: - A greve realizada 

por servidores públicos permite à administração a possibilidade de desconto da remuneração 

correspondente aos dias de paralisação. - O servidor público em estágio probatório não poderá 

ser exonerado por ter aderido ao movimento grevista.  - O candidato aprovado em concurso 

público fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação caso surjam novas vagas 

durante o prazo de validade do certame, haja manifestação inequívoca da administração sobre 

a necessidade de seu provimento e não tenha restrição orçamentária. 

 

Os campeões de cobrança (artigos mais cobrados): Artigo 37, II, da CF. Artigo 125 e art. 126 da Lei 

8112/1990. 

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 5º, LXXVIII 

ART 37, II (+) 

ART 37, V (+) 

ART 37, IX (+) 

ART 37, X 

ART 37, XI (+) 

ART 37, XVI, a, b, c 

ART 37, § 4º (+) 

ART 38, caput 

ART 38, I, II, III, IV, V 

ART 39 § 3º 

ART 40, caput 

ART 40, § 4º 

ART 40, § 4º-B 

ART 40, §18 (é constitucional) 

ART 169, §1º, II 

 
 

LEI nº 8112/1990 (Estatuto do Servidor Público Federal) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 2º 

ART 9º, I, II 

ART 15, §1º 

ART 18, caput 
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ART 20, caput (Atenção! o 

estágio probatório 

atualmente é de 3 anos) 

ART 28 

ART 33 

ART 34, caput 

ART 34, p. único, I 

ART 36 

ART 47 

ART 125 (+) 

ART 126 (+) 

ART 130 

ART 132, IV 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS NO TEMA 

 

LEI nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 1º, caput 

ART 2º, caput 

ART 10, XVI 

ART 12, caput 

 

 

CÓDIGO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 935 

 

 

Artigo 48 da Lei 9784/1999 (Lei do Processo Administrativo) 

 

Artigos 2º e 5º, caput, do Decreto nº 3151/1999 (Atos de extinção e de declaração de desnecessidade 

de cargos públicos) 

 

Artigo 8º da Lei Nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) 
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DIA 02 – DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

TEMA DO DIA: AGENTES PÚBLICOS (ADMINISTRATIVO) + SERVIDORES PÚBLICOS (CONSTITUCIONAL) 

PARTE II 

CESPE: QUARTO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: QUINTO TEMA MAIS COBRADO (DENTRO DE CONSTITUCIONAL) 

VUNESP: OITAVO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 37 A 43 da CF e Lei 8112/1990 

 

O tema de hoje foi dividido em DOIS DIAS (dias 01 e 02). 

A recomendação é a leitura integral dos artigos 37 a 43 da CF, com foco nos artigos que já foram 

cobrados e a leitura dos artigos já cobrados da Lei 8112/1190. 

No tema do dia, foram agregadas duas análises de bancas. Uma dentro de Direito Administrativo 

(Agentes Públicos e a Lei 8112/1990) e outra dentro de Direito Constitucional (Administração Pública – 

Disposições Gerais e Servidores Públicos). 

Esse é um tema que vale ter um material completo (jurisprudência, lei seca e doutrina/material de 

cursinho). Exatamente nesta ordem é a prioridade das bancas. 

Os subtemas Concursos Públicos e Responsabilidade do Servidor são pontos fortes de cobrança pelas 

bancas. 

É inegável que um dos temas com maior fonte jurisprudencial é Agentes Públicos. O aluno que estuda 

para concursos deve priorizar essa fonte todas as vezes que for revisar a matéria. 

Comentários casuais: 

 A CESPE faz um bom passeio pelas três fontes: jurisprudência, lei seca e doutrina.  

 A Banca cobrou as seguintes Súmulas: 

Súmula Vinculante 13: 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 
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qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o 

ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 

 

Cobrança repetida: 

Súmula 15 do STF: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à 

nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. 

 

 A banca cobrou sobre a classificação doutrinária de agentes públicos (agentes políticos; agentes 

administrativos; agentes honoríficos; agente delegados; agentes credenciados). Cobrou ainda 

sobre o fato da demissão ter caráter punitivo e a exoneração não. E sobre as espécies de 

provimento derivado (vertical, horizontal e por reingresso). Ainda na pauta doutrinária, a banca 

cobrou sobre Agente de Fato. A banca trouxe para questão de prova o fato do princípio da 

eficiência ter sido incluído pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Cobrou o entendimento 

que Delegado pode acumular sua função com um cargo de professor. A CESPE demonstrou 

preferência pelo artigo 37, II, V, IX, XI, da CF. 

 

 A VUNESP cobrou as seguintes Súmulas: 

Súmula Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 

ofende a Constituição. 

 

Súmula Vinculante 43: 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. 

 

 A FGV demonstrou preferência pelos artigos 125 e 126 da Lei 8112/1990. 

 A FGV cobrou a seguinte Súmula: 

Súmula Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 

ofende a Constituição. 

 Além da lei seca a FGV cobrou os seguintes entendimentos jurisprudenciais: - A greve realizada 

por servidores públicos permite à administração a possibilidade de desconto da remuneração 
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correspondente aos dias de paralisação. - O servidor público em estágio probatório não poderá 

ser exonerado por ter aderido ao movimento grevista.  - O candidato aprovado em concurso 

público fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação caso surjam novas vagas 

durante o prazo de validade do certame, haja manifestação inequívoca da administração sobre 

a necessidade de seu provimento e não tenha restrição orçamentária. 

 

Os campeões de cobrança (artigos mais cobrados): Artigo 37, II, da CF. Artigo 125 e art. 126 da Lei 

8112/1990. 

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 5º, LXXVIII 

ART 37, II (+) 

ART 37, V (+) 

ART 37, IX (+) 

ART 37, X 

ART 37, XI (+) 

ART 37, XVI, a, b, c 

ART 37, § 4º (+) 

ART 38, caput 

ART 38, I, II, III, IV, V 

ART 39 § 3º 

ART 40, caput 

ART 40, § 4º 

ART 40, § 4º-B 

ART 40, §18 (é constitucional) 

ART 169, §1º, II 

 
 

LEI nº 8112/1990 (Estatuto do Servidor Público Federal) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 2º 

ART 9º, I, II 

ART 15, §1º 

ART 18, caput 

ART 20, caput (Atenção! o 

estágio probatório 

atualmente é de 3 anos) 

ART 28 

ART 33 

ART 34, caput 

ART 34, p. único, I 

ART 36 
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ART 47 

ART 125 (+) 

ART 126 (+) 

ART 130 

ART 132, IV 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS NO TEMA 

 

LEI nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 1º, caput 

ART 2º, caput 

ART 10, XVI 

ART 12, caput 

 

 

CÓDIGO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
 

ART 935 

 

 

Artigo 48 da Lei 9784/1999 (Lei do Processo Administrativo) 

 

Artigos 2º e 5º, caput, do Decreto nº 3151/1999 (Atos de extinção e de declaração de desnecessidade 

de cargos públicos) 

 

Artigo 8º da Lei Nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) 

 

 

 

 


