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APRESENTAÇÃO 

A presente obra pretende apresentar de forma inovadora, moderna e na formatação de 

técnica de estudo a Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, que disciplina Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina.  

O conteúdo dessa obra foi esquematizado, perguntado e anotado com objetivo de 

disponibilizar aos servidores públicos, profissionais de diversas áreas e principalmente aos 

concursandos um referencial teórico indispensável para interpretação desse importante diploma 

legal que rege o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina. 

Para tanto foram utilizadas as técnicas de estudo de apresentação dos dispositivos legais da 

Lei nº 6.745/85 destacados e grifados; seguidos por comentários à luz da doutrina e jurisprudência 

dos tribunais superiores (STF e STJ); dispositivos constitucionais correlatos; esquemas gráficos; 

perguntas de estudo; quadros de revisão; e questões comentadas de concursos públicos, com 

especial ênfase nas Bancas FEPESE e ACAFE, responsáveis por grande parte dos concursos do 

Estado de Santa Catarina. 

Com a finalidade de otimizar a memorização apresenta-se uma série de esquemas gráficos 

dos assuntos de maior relevância, assim como perguntas de estudo as quais têm o objetivo de 

apresentar logo abaixo do dispositivo legal da Lei nº 6.745/85 as questões chaves do respectivo 

diploma legal que o leitor deve estar muito atento no decorrer do seu estudo. 

Já o quadro de revisão que objetiva demonstrar de forma sintética as respostas para as 

perguntas de estudo, destacando as palavras-chaves, e por fim as questões comentadas, tudo com o 

objetivo de facilitar o entendimento, a revisão do conteúdo e a otimização da memorização dos 

dispositivos legais. 

Também serão apresentados no decorrer do texto comparativos entre a Lei Federal nº 

8.112/90 que rege o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais e a Lei Estadual nº 6.745/85 

que rege Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina com a finalidade de 

facilitar o estudo dos candidatos que irão se preparar para cargos públicos do Estado de Santa 

Catarina uma vez que a maioria dos concursandos estão familiarizados com a disciplina de Direito 

Administrativo e o estudo do tema Agentes Públicos que tem por base a Constituição Federal e a 

Lei Federal nº 8.112/90.  

Cabe destacar que a grande maioria das questões dos concursos estaduais que exigem a Lei 

Estadual nº 6.745/85 cobram a literalidade dos dispositivos, aquilo que se chama usualmente de 

"letra de lei". 
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Para melhor aproveitamento e eficiência na memorização do presente material aconselha-

se que o concursando siga preferencialmente os 08 (oito) passos a seguir: 

1º) Reserve um caderno e/ou folhas de ofício A4 para confeccionar pequenos resumos e 

esquemas com palavras-chaves dos pontos principais de cada um dos dispositivos legais do 

Estatuto. Você também poderá confeccionar mapas mentais caso já familiarizado com essa técnica; 

2º) Para organizar seu estudo é importante que você procure um local silencioso e 

organizado. Durante o estudo faça pequenas pausas, assim para uma melhor eficiência de 

aprendizado estude durante 25 (vinte e cinco) minutos e faça uma pequena pausa de 5 (cinco) 

minutos. Quando completar 04 (quatro) ciclos de 25 (vinte e cinco) minutos faça uma pausa um 

pouco maior de 15 (quinze) minutos; 

3º) Inicie seu estudo com uma leitura atenta e concentrada do dispositivo legal e em 

seguida da pergunta de estudo. Na sequência, na medida em que for fazendo a leitura atenta do 

texto você deve ir fazendo marcações com caneta destaca texto e pequenas anotações, de 

preferência apenas das ideias principais. Tenha cuidado porque você terá a ilusão de que apenas a 

leitura e a marcação são suficientes para o aprendizado, porém estudos científicos revelam que é 

uma falsa impressão chamada “ilusão de fluência”, por isso siga os próximos passos; 

4º) Após a primeira leitura faça uma segunda leitura, mas agora apenas dos pontos 

marcados e das suas anotações. Para facilitar a identificação dos pontos principais, mais cobrados 

em provas, as palavras-chaves do texto foram colocadas em destaque; 

5º) Agora chegou o momento de testar sua memória! Procure responder as perguntas de 

estudo no quadro resumo buscando primeiramente apenas da memória as resposta, somente após 

essa tentativa que você deve ler as repostas do quadro resumo; 

6º) Imediatamente após a leitura do quadro resumo faça um pequeno resumo do ponto 

estudado no seu caderno ou numa folha A4 destacando as palavras-chaves. Para isso primeiramente 

busque apenas na memória o que acabou de estudar. Também fique atento para não transcrever todo 

o texto, pois você memorizará com maior facilidade se destacar as palavras-chaves; 

7º) Terminado o resumo você irá explicá-lo em voz alta como se fosse dar uma pequena 

aula sobre o tema. Durante esse processo crie o máximo de associações mentais sobre o tema e 

procure visualizar situações do dia a dia que se associem ao conteúdo; 

8º) Pronto você já está familiarizado com o conteúdo, chegou o momento de resolver as 

questões do capítulo. Após a resolução analise o gabarito comentado. 

Parabéns, você acabou de formar seu material de revisão agora chegou o momento de 

memorizar o conteúdo e fixar na memória de longo prazo. Para isso é fundamental que no início de 
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cada jornada de estudo você realize uma revisão em 24 (vinte e quatro) horas do resumo elaborado 

e/ou do material grifado no dia anterior, ressaltando que essa revisão deve durar no máximo 30 

minutos. Estudos científicos apontam que a confecção de novos resumos podem melhorar ainda 

mais a memorização, por tanto conforme a sua disponibilidade de tempo desenvolva essa 

habilidade. 

Passados mais 07 (sete) dias você deverá realizar uma nova chamada de revisão de 07 

(sete) dias para manutenção da informação na memória de longo prazo, e por fim após 30 (trinta) 

dias realize uma nova revisão. Se você for eficiente nessas revisões irá obter uma excelente 

memorização do que já foi estudo.  

Lembre-se que tão importante quanto estudar o conteúdo é lembrar tudo aquilo que foi 

estudado no dia da prova, para não ocorrer aquele famoso "branco"! 

Boa Leitura! 
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CAPÍTULO 1   

TÍTULO I: DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1. Do campo de aplicação da Lei nº 6.745/85 

 

Art. 1º Este Estatuto estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos civis dos Três 

Poderes do Estado e do Tribunal de Contas. 

 

Perguntas de Estudo: A quem se aplica o Estatuto? O que significa Regime Jurídico?  

 

O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, Lei nº 6.745/85,  

estabelece o chamado Regime Jurídico dos funcionários públicos civis dos Três Poderes do 

Estado e do Tribunal de Contas.  

Desse modo a Lei nº 6.745/85 se aplica aos servidores públicos civis do Estado de Santa 

Catarina dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e do Tribunal de Contas do 

Estado (TCE/SC).  

De outro norte, esse Estatuto não se aplica a todos os agentes públicos estaduais, mas 

apenas aos chamados servidores públicos civis estaduais. Sendo assim, não se aplica aos 

Empregados Públicos Estaduais que são regidos pela Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT); aos 

Policiais Militares e Bombeiros Militares que são regidos por Estatutos próprios; e também não se 

aplica aos Agentes Temporários que são abrangidos por legislação específica.  

Cabe ressaltar ainda que Lei nº 6.745/85 não se aplica aos servidores públicos civis 

federais que são regidos pela Lei Federal nº 8.112/90 e aos servidores públicos civis dos outros 

entes estaduais e municipais que possuem legislação própria. 

 

ABRANGÊNCIA DA 

LEI Nº 6.745/85

Se aplica
Funcionários Públicos 

Civis

Poder Executivo

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Tribunal de Contas do Estado

Não se aplica

Empregados Públicos

Policiais Militares

Bombeiros Militares

Agentes Temporários
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Pode-se afirmar que a Lei nº 6.745/85 aplica-se ao chamado funcionário público civil, 

definido pelo art. 2º do Estatuto como a pessoa legalmente investida em cargo público criado por 

lei o qual pode ser de cargo provimento efetivo ou cargo em comissão.  

Em 1988, a Constituição Federal trouxe no seu art. 39 a necessidade de que cada ente 

federativo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) adotasse um Regime Jurídico Único 

para todos os servidores públicos da sua Administração Direita, Autárquica e Fundacional: 

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. (grifou-se) 

 

 

Assim, a redação original do artigo 39 da Constituição Federal em 1988 exigia que os entes 

federativos adotassem um Regime Jurídico Único, o qual pode ser entendido como o conjunto de 

princípios, direitos, deveres, obrigações e responsabilidades que irão reger os servidores 

públicos durante o desempenho da função pública. 

Ocorre que em 1998, a Emenda Constitucional nº 19/1998, que instituiu a chamada 

“Reforma da Administração Pública”, alterou a redação do art. 39 da carta magna revogando a 

exigência do Regime Jurídico Único e estipulando a possibilidade de Regimes Múltiplos. Essa 

alteração no texto constitucional possibilitou naquele período a existência numa mesma pessoa 

jurídica dos chamados Regime Estatutário e Regime Celetista. 

Entretanto, em 2007, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 2135 

MC/DF concedeu medida cautelar suspendendo tal alteração e dispondo que o art. 39, caput, que 

instituiu o Regime Múltiplo possui uma inconstitucionalidade formal, voltando assim a redação 

original, com a obrigatoriedade de adoção do chamado Regime Jurídico Único. 

Ressalta-se que por consequência da decisão do STF houve um período entre a edição da 

Emenda Constitucional nº 19/1998 e a medida cautelar em que vigorou a possibilidade da 

existência de múltiplos regimes jurídicos (Regime Estatutário e Regime Celetista). 

Desse modo, destacam-se no ordenamento jurídico pátrio dois regimes de contratação de 

pessoal pela Administração Pública: o Estatutário e o Celetista. 

REGIME JURÍDICO ÚNICO

Administração Direta

Autarquias

Fundações Públicas de Direito Público
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O Regime Estatutário representa um conjunto de regras e princípios instituídos diretamente 

por lei e aplicável aos servidores públicos que ocupam cargos públicos. Segundo doutrina 

majoritária esse regime deve ser obrigatório aos Órgãos da Administração Direta e as Entidades 

da Administração Indireta de Direito Público (Autarquias e Fundações Públicas de Direito 

Público) que desempenhem as atividades típicas de Estado, com o objetivo de proporcionar 

prerrogativas instrumentais aos agentes públicos como independência funcional, poder de polícia, 

estabilidade, entre outras, para assegurar o livre desempenho das suas atividades estatais.  

Por outro lado o Regime Celetista encontra amparo legal no Direito do Trabalho na medida 

em que o vínculo com a Administração Público se dá por meio de Contrato de Trabalho regido 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Os agentes que integram a Administração 

Pública e que são regidos por esse regime são chamados de Empregados Públicos, pois são 

ocupantes de empregos públicos. Esse regime de contratação de pessoal é aplicável as Entidades 

da Administração Indireta chamadas de Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Empresa Pública, 

Sociedade de Economia Mista e Fundação Pública de Direito Privado). 

Além dos dois regimes destacados acima, temos um terceiro regime de contratação de 

pessoal pela Administração Pública que é conhecido por Contratação Temporária. Os servidores 

temporários são um agrupamento excepcional e temporário dentro da Administração Pública, cujas 

hipóteses que permitem a contratação desses servidores temporários constam do art. 37, IX, CF/88: 

Art. 37 [...] 

IX.  A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

(grifou-se) 

 

Abaixo se apresentam os três regimes de contratação adotados pela Administração Pública: 

 

Por fim, cabe esclarecer que no âmbito do Poder Executivo Estadual esse Regime Jurídico 

Único aplica-se à Administração Direita, Autarquias e Fundações Públicas Estaduais. Em 

relação às Fundações Públicas, esse regime jurídico aplica-se somente as chamadas Fundações 

Públicas de Direito Público, entidades as quais se aplica o Regime Jurídico Administrativo. 

REGIMES DE 
CONTRATAÇÃO DE 

PESSOAL

Estatutário Servidor Público

Celetista Empregado Público

Contratação Temporária Agente Temporário
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Esse Regime Jurídico Administrativo trata-se de um regime de direito público aplicável aos 

órgãos e entidades públicas que compõem a Administração Pública e a atuação dos agentes 

públicos em geral. Tal Regime Jurídico Administrativo baseia-se na existência de um conjunto de 

princípios e normas chamados de prerrogativas especiais (poderes especiais) e de restrições ou 

sujeições especiais (deveres especiais), as quais se traduzem, respectivamente, nos princípios da 

supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público. 

 

QUADRO DE REVISÃO 

Perguntas de Estudo Respostas 

A quem se aplica o Estatuto? O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina (Lei nº 

6.745/85) se aplica aos funcionários públicos civis dos Três Poderes do Estado 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) e do Tribunal de Contas (TCE/SC).  

O Estatuto não se aplica a todos os agentes públicos estaduais, mas apenas aos 

chamados servidores públicos civis estaduais (funcionários públicos).  

Portanto não se aplica aos Empregados Públicos Estaduais que são regidos pela 

Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT); aos Policiais Militares e Bombeiros 

Militares que são regidos por Estatutos próprios; e também não se aplica aos Agentes 

Temporários que são abrangidos por legislação específica.  

Também não se aplica aos servidores públicos civis federais que são regidos pela Lei 

Federal nº 8.112/90 e aos servidores públicos civis dos outros entes estaduais e 

municipais. 

O que significa Regime 

Jurídico? 

O Regime Jurídico pode ser entendido como o conjunto de princípios, direitos, 

deveres, obrigações e responsabilidades que irão reger os servidores públicos durante 

o desempenho da função pública. 

Cabe relembrar que a redação original do art. 39 da Constituição Federal de 1988 

exigiu que os entes federativos adotassem o chamado Regime Jurídico Único. 

 

2. Do conceito de funcionário público (Servidor Público) 

 

Art. 2º Funcionário Público, para os fins deste Estatuto, é a pessoa legalmente investida em 

cargo público criado por lei, de provimento efetivo ou em comissão, com denominação, função e 

vencimento próprios, número certo e pagamento pelo erário estadual. 

§ 1º Os cargos públicos de provimento efetivo serão agrupados em quadros e sua criação 

obedecerá a planos de classificação estabelecidos em leis especiais, segundo a hierarquia do 

serviço e as qualificações profissionais, de modo a assegurar a plena mobilidade e progresso 

funcionais na carreira de funcionário público. 

§ 2º A análise e a descrição de cada cargo serão especificadas na respectiva lei de criação ou 

transformação. 

§ 3º Da análise e descrição de cargos de que trata o parágrafo anterior, constarão, entre outros 
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os seguintes elementos: denominação, código, atribuições, responsabilidades envolvidas e 

condição para o seu provimento, habilitação e requisitos qualificativos. 

  

Perguntas de Estudo: O que significa a expressão funcionário público? Qual o 

conceito de cargo público e sua classificação? 

 

Em que pese a expressão funcionário público ainda se encontre expressa em diversos 

dispositivos da Lei nº 6.745/85, importante esclarecer que com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 essa expressão foi substituída por outra chamada "servidor público" com o fim de 

identificar os titulares de cargos públicos na Administração Direta, Autárquica e Fundacional.  

Foi nesse sentido que a Lei Complementar Estadual nº 28 de 1989 no seu art. 3º passou a 

denominar a Lei nº 6.745/85 como Estatuto dos Servidores Públicos Civil do Estado de Santa 

Catarina. 

Pode-se conceituar funcionário público (servidor público civil) como a pessoa legalmente 

investida em cargo público criado por lei, de provimento efetivo ou em comissão, com 

denominação, função e vencimento próprios, número certo e pagamento pelo erário estadual. 

O Estado de Santa Catariana, como ente federado, para executar sua função 

administrativa (prestar serviços públicos, exercer o poder de polícia, incentivar as atividades 

sociais ou econômicas pelo fomento ou intervir de forma direta ou indireta no domínio econômico) 

necessita de recursos humanos, pessoas físicas que mantêm um vínculo com a Administração 

Pública, sejam eles estatutários ou celetistas, de forma definitiva ou transitória, com ou sem 

remuneração. 

Nesse viés, faz-se necessário analisar cuidadosamente a expressão "agente público" a qual 

é utilizada em sentido amplo e genérico para identificar as pessoas que exercem uma função 

pública. A partir do gênero identificam-se algumas espécies de agentes públicos que podem variar 

conforme os doutrinadores pátrios.   

A Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as infrações de improbidade administrativa e suas 

respectivas sanções, em seu art. 2º traz uma definição legal de agente público nos seguintes termos: 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 

ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas 

no artigo anterior. (grifou-se) 

 

Para o renomado doutrinador Hely Lopes Meirelles, em sua obra clássica, existem quatro 

espécies de agentes públicos:  



12 

a) os agentes políticos;  

b) os agentes administrativos; 

c) os agentes honoríficos;  

d) os agentes delegados.  

De outro norte, doutrinadores mais modernos como Maria Sylvia Zanela Di Pietro, Celso 

Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho classificam as espécies de agentes 

públicos da seguinte forma:  

a) os agentes políticos; 

b) servidores públicos;   

c) particulares em colaboração com o poder público.  

 

Por fim, cabe esclarecer que existe muita discussão a cerca dos militares* que, para a 

doutrina majoritária após a Constituição Federal de 1988, seriam classificados a parte como agentes 

públicos militares. 

A partir desse ponto será apresentada cada uma das espécies de agentes públicos de forma 

pormenorizada. 

 

2. a) Agentes Políticos: 

Para Hely Lopes Meirelles e para o STF os Agentes Políticos são aqueles que manifestam, 

representam ou constituem a vontade do Estado, exercendo a chefia ou a direção dos Poderes. 

Classificam-se como Agentes Políticos os seguintes agentes públicos: chefe do Poder 

Executivo e seus auxiliares (ministros e secretários), senadores, deputados federais, deputados 

estaduais, vereadores, magistrados, membros do ministério público, e ainda os ministros do 

Tribunal de Contas da União (TCU) e os conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais.  

AGENTES 
PÚBLICOS

Civis

Agentes Políticos

Servidores Públicos

Particulares em Colaboração 

com Poder Público

Honoríficos

Delegados

CredenciadosMilitares*
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Em regra, o exercício de suas funções é transitório (mandato) e a sua investidura se dá por 

meio de eleição, salvo para os ministros e secretários, que são ocupantes de cargos em comissão de 

livre escolha do Chefe do Poder Executivo e providos por nomeação. Também não se dá por eleição 

para os magistrados e os membros de ministério público que são nomeados em cargos públicos 

vitalícios após prévia aprovação em concurso público.  

Cabe esclarecer que os agentes políticos por ocuparem cargos públicos são considerados 

servidores estatutários.  

 

 

2. b) Servidores Públicos (Agentes Administrativos):   

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro os Servidores Públicos em sentido amplo "são as 

pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às Entidades da Administração Indireta, com 

vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos". 

Assim, os Servidores Públicos, também chamados por Hely Lopes Meirelles de agentes 

administrativos, em uma acepção ampla, são todos aqueles que atuam na Administração Direta; 

ou na Administração Indireta em uma Entidade de Direito Público (Autarquia e Fundação 

Pública de Direito Público), os chamados de estatutários; ou em uma Entidade de Direito Privado 

(Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundação Pública de Direito Privado), os 

chamados de celetistas.  

Ressalta-se que também se incluiriam nessa classificação de Servidores Públicos em 

sentido amplo os chamados Agentes Temporários. 
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De outro norte a expressão "servidor público", em uma acepção mais restritiva, designa 

somente uma categoria dentro da acepção mais ampla os chamados: servidores estatutários. 

 

 

Portanto numa acepção ampla os Servidores Públicos (agentes administrativos) são todos 

aqueles que exercem uma atividade pública com vínculo e remuneração paga pelo erário público, e 

que podem ser classificados como: estatutários, celetistas ou temporários. 

 

Analisando-se as espécies, os servidores estatutários (servidores públicos em sentido 

estrito) são aqueles que se vinculam ao Estado em uma relação permanente de trabalho, por meio de 

cargos públicos, e que recebem uma corresponde remuneração. Sua relação de trabalho é 

disciplinada por diplomas legais chamados de Estatutos, onde estarão previstos os direitos e 

deveres desses servidores. Sua atuação pode ser na Administração Direta ou na Administração 

Indireta em uma Entidade de Direito Público (Autarquia e Fundação Pública de Direito 

Público). 

Já os celetistas (empregados Públicos) não ocupam cargos como os estatutários, mas sim 

empregos públicos. Sua vinculação com o Estado é Contratual, com contratos de trabalhos 

regidos pela CLT. Sua atuação, em regra, deve ser na Administração Indireta em uma Entidade 

de Direito Privado (Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundação Pública de 

Direito Privado). Assim, o regime de emprego público trata-se do regime de contratação das 

pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública conforme art. 173, §1º, II da CF/88: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 

direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 

SERVIDOR PÚBLICO

Acepção Ampla

Estatutário

Celetista

Temporário

Acepção Estrita Estatutário

SERVIDOR PÚBLICO

(agentes administrativos)

Estatutário Servidor Público

Celetista Empregado Público

Contratação Temporária Temporário
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necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei.  

§ 1º A lei estabelecerá o Estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 

de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade 

econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

serviços, dispondo sobre:  

[...] 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 

quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 

tributários; (grifou-se) 
 

Em que pese o Regime celetista tratar-se de um regime essencialmente privado, possui 

especificidades que o distinguem do emprego comum, tais como: obrigatoriedade de concurso 

público; vedação à acumulação de cargos públicos; sujeição ao teto remuneratório (quando a 

Entidade Pública receber recurso público para pagamento de pessoal ou custeio em geral); podem 

ser responsabilizados por improbidade administrativa; podem praticar crimes de funcionários 

públicos previstos no código penal; e podem sofrer os chamados remédios constitucionais (Habeas 

Corpus, Habeas Data e Mandado de Segurança). 

Por fim, é importante acrescentar que o STF, em repercussão geral, afastou a possibilidade 

da dispensa imotivada de empregados públicos que prestem serviços a Empresas Públicas e a 

Sociedades de Economia Mista (RE 589998 / PI). Desse modo, os empregados públicos não fazem 

jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, no entanto, em atenção aos princípios da 

impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, a dispensa deve ser 

motivada. 

Por fim os servidores temporários tratam-se de um agrupamento excepcional e temporário 

dentro da Administração Pública, cujas hipóteses que permitem a contratação de servidores 

temporários encontram-se no art. 37, inciso IX da carta magna: 

Art. 37, IX.  A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público; (grifou-se) 

 

Esse servidor temporário exerce uma função pública temporária, em virtude da 

necessidade temporária excepcional e de relevante interesse público, portanto não ocupa cargo ou 

emprego público. Desse modo não se submetem à regra do concurso público, entretanto faz-se 

necessário um processo seletivo simplificado de contratação, conforme estabelecido em lei. 
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2. c) Particulares em colaboração com o poder público: 

Os agentes particulares em colaboração com o Poder Público são aqueles que 

colaboram com o Estado, exercendo uma função pública em determinado momento, sem perder a 

qualidade de particular, ou seja, sem vínculo com a Administração Pública, podendo exercer essa 

função com ou sem remuneração.  

Para o digníssimo doutrinador Hely Lopes Meirelles os agentes particulares em 

colaboração com o Poder Público podem ser classificados como: agentes honoríficos, agentes 

delegados e agentes credenciados. 

Os Agentes honoríficos são particulares requisitados ou designados para, transitoriamente, 

colaborarem com o Estado mediante prestação de serviços específicos, em razão de sua condição 

cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional. Não possuem qualquer 

vínculo profissional com a Administração Pública e usualmente atuam sem remuneração, como os 

jurados e mesários eleitorais. 

Os Agentes delegados são particulares que recebem a incumbência de exercer determinada 

atividade, obra ou serviço público e o fazem em nome próprio, por sua conta e risco, sob a 

permanente fiscalização do ente delegante. Não são servidores públicos, não atuam em nome do 

Estado, mas apenas colaboram com o Poder Público (descentralização por delegação). Sujeitam-

se no exercício da atividade delegada à responsabilidade civil objetiva (CF, art. 37, § 6º) e ao 

mandado de segurança (CF, art.5º, LXIX). São os chamados concessionários e permissionários 

de serviços públicos, leiloeiros, tradutores públicos, entre outros. 

Os Agentes credenciados são os que recebem a incumbência da Administração Pública 

para representá-la em determinado ato ou para praticar certa atividade específica, mediante 

remuneração do poder público credenciante. Um exemplo de agente credenciado seria atribuir a um 
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particular a tarefa de representar o Brasil em determinado evento internacional como uma 

olimpíada.  

 

De outro norte para Celso Antônio Bandeira de Mello os agentes particulares em 

colaboração com o Poder Público podem ser classificados como: requisitados, voluntários, 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos e delegatários de função ou ofício público. 

Os requisitados são particulares convocados para o exercício de determinadas funções 

como os mesários e jurados no Tribunal do Júri.  

Os voluntários (sponte própria) são particulares que colaboram com o Estado por livre e 

espontânea vontade, para Hely Lopes Meirelles esses eram os chamados agentes honoríficos, como 

os dirigentes de órgão de classe.  

As concessionárias e permissionárias de serviços públicos são aquelas que exercem uma 

concessão ou permissão conforme os ditames do art. 175 da CF/88.  

Os delegatários de função ou ofício público são os agentes que atuam mediante delegação 

como os leiloeiros e os titulares de cartório. Conforme o art. 236 da CF/88 os serviços notariais e de 

registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. 

 

2. d) Militares:   

Os Militares, que integram o conceito amplo de agentes públicos, abrangem as pessoas 

físicas que prestam serviços às forças armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) nos ditames do 

art. 142, caput e § 3º da Constituição Federal, e ainda os Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros 

Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios conforme o art.42 da CF/88.  

Os Militares possuem vínculo estatutário e estão sujeitos a um regime jurídico próprio e 

organizados de acordo com os princípios da hierarquia e disciplina. Ainda, estão sujeitos a 

restrições específicas como a proibição de greve, a sindicalização e a filiação partidária. Após a 
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Emenda Constitucional nº 18/1998 passaram a ser denominados apenas de "militares", como uma 

categoria a parte, sendo os servidores públicos atualmente apenas os civis. 

 

 

3. Do conceito de cargo público 

Pode-se conceituar cargo público como o conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos público, 

acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago 

pelos cofres públicos, para provimento de caráter efetivo ou em comissão. 

Os cargos de provimento efetivos podem ser de carreira ou isolados. Os cargos de 

carreira são aqueles escalonados em diversas classes, com grau de responsabilidade e nível de 

complexidade de atribuições. Já os cargos isolados são aqueles não escalonados em classes, que 

possuem um único grau de responsabilidade e nível de complexidade de atribuições, e que por isso 

não permitem a possibilidade de promoção. 

 

Os cargos de provimento efetivos são aqueles que dependem de prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos para serem providos. Após o estágio probatório 

de 03 (três) anos e respectiva aprovação asseguram a estabilidade no serviço público aos seus 

titulares. Seus ocupantes são abrangidos pelo chamado Regime Próprio de Previdência 

assegurado no art. 40 da Constituição Federal: 
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Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...] (grifou-se) 

 

Por outro lado, os cargos em comissão são aqueles declarados por lei de livre nomeação e 

exoneração pela autoridade competente, destinados às atribuições de direção, chefia e 

assessoramente. Podem ser providos por servidores públicos efetivos ou não. Não dependem de 

concurso público para provimento, contudo também não permitem a aquisição da estabilidade no 

serviço público. É importante ressaltar que os ocupantes de cargos em comissão são considerados 

servidores estatutários, entretanto no que tange a previdência social são abrangidos pelo Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS).  

A Constituição Federal no seu art. 37, inciso V, determina que 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. 

É imperioso ressaltar que o cargo em comissão não se confunde com a chamada "função 

de confiança". Esta última trata-se de uma função pública que deve ser exercida exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo conforme se extrai do art. 37, inciso V da Constituição 

Federal: 

Art. 37 [...]  

V - 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; (grifou-se) 

 

Nesse sentido as funções públicas podem ser entendidas como um conjunto de atribuições 

conferidas aos órgãos, aos cargos, aos empregos ou diretamente aos agentes públicos. As funções 

autônomas conferidas diretamente aos agentes públicos podem ser de dois tipos: função 

temporária (exercida por servidores temporários nos termos do art. 37, IX da CF/88) e função de 

confiança (exercida exclusivamente por servidor público titular de cargo efetivo e que se destina 

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramente nos termos do art. 37, V da CF/88). 

Por fim, o art. 4º, § 1º do Estatuto Estadual dispõe que cargos públicos de provimento 

efetivo serão agrupados em quadros e sua criação obedecerá a planos de classificação estabelecidos 

em leis especiais.  
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Os quadros podem ser conceituados como o conjunto de funções, de cargos isolados e de 

carreira que integram determinado órgão ou entidade da administração pública. De outro norte 

lotação é o número total de cargos e funções de um órgão ou entidade da administração pública que 

compõe o seu quadro. 

No que tange ao acesso a Constituição Federal dispõe no art. 37, inciso I, que 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.  

No que tange ao limite de idade em concurso público a Súmula nº 14 do STF dispõe 

que “não é admissível por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso 

para cargo público”, e a Súmula nº 683 do STF que “o limite de idade para a inscrição em 

concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser 

justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.  

Já no que se refere ao exame psicotécnico a Súmula Vinculante nº 44 do STF preceitua 

que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 

Ainda segundo o STF no AI 758.533/MG “o exame psicotécnico pode ser estabelecido para 

concurso público desde que por lei, tendo por base critérios objetivos de reconhecido caráter 

científico, devendo existir, inclusive, a possibilidade de reexame”.  

Por conseguinte, somente por lei é que a Administração Pública poderá estabelecer 

requisitos de acesso a cargos, empregos e funções públicas desde que justificável pela natureza das 

atribuições do cargo a ser provido, a exemplo do limite de idade para provimentos de cargos das 

forças armadas e das polícias militares. 

Nos termos do art. 37, inciso II, 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. 

 

QUADRO DE REVISÃO 

Perguntas de Estudo Respostas 

O que significa a expressão 

funcionário público?  

A expressão funcionário público, ainda em vigor na Lei nº 6.745/85, com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, foi substituída pela expressão servidor 

público com o fim de identificar os titulares de cargos públicos na Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional (Fundação Pública de Direito Público).  

A Lei Complementar Estadual nº 26 de 1989 no seu art. 3º passou a denominar o 

disposto na Lei nº 6.745/85 como Estatuto dos Servidores Públicos Civil do Estado 
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de Santa Catarina. 

O conceito de funcionário público significa a pessoa legalmente investida em cargo 

público criado por lei, de provimento efetivo ou em comissão, com denominação, 

função e vencimento próprios, número certo e pagamento pelo erário estadual. 

Qual o conceito de cargo 

público e sua classificação? 

O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor público. Os cargos 

públicos, acessíveis a todos os brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei, são 

criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, 

para provimento de caráter efetivo ou em comissão. 

Os cargos de provimento efetivos são aqueles que dependem de prévia aprovação 

em concurso público de provas ou de provas e títulos para serem providos. Após o 

estágio probatório de 03 (três) anos asseguram a estabilidade no serviço público 

aos seus titulares. Seus ocupantes são abrangidos pelo Regime Próprio de 

Previdência previsto no artigo 40 da CF/88. 

Os cargos em comissão são aqueles declarados por lei de livre nomeação e 

exoneração pela autoridade competente, destinados às atribuições de direção, chefia 

e assessoramente. Podem ser providos por servidores públicos efetivos ou não. Não 

dependem de concurso público para provimento, contudo não permitem a aquisição 

da estabilidade no serviço público. Os ocupantes de cargos em comissão são 

considerados servidores estatutários, entretanto são abrangidos pelo Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS). 

 

 

Art. 3º É vedado atribuir ao funcionário outros serviços, além dos inerentes ao cargo de que seja 

titular, exceto quando designado, mediante gratificação, para o exercício de função de 

confiança ou para integrar grupos de trabalho ou estudo, criados pela autoridade competente, e 

comissões legais, salvo na hipótese do art. 35, deste Estatuto. 

§ 1º Entende-se por função de confiança a situação funcional transitória criada por ato 

administrativo e cometida a funcionário público estadual, mediante livre escolha, para 

desempenho de atribuições regimentais. 

§ 2º O ato de designação, previsto neste artigo, vigora a partir da data de sua publicação no 

Diário Oficial, independentemente de posse. 

 

Perguntas de Estudo: É possível atribuir ao servidor outros serviços além dos 

inerentes ao cargo? O que significa função de confiança? A designação da função de confiança 

depende de posse? 

 

O Estatuto veda a atribuição ao servidor público estadual de outros serviços, além dos 

inerentes ao cargo de que seja titular, exceto quando designado para o exercício de função de 
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confiança ou para integrar grupos de trabalho ou estudo e comissões legais. O referido 

dispositivo ainda apresenta outra ressalva na hipótese do artigo 35 que trata da readaptação.  

Conforme já conceituada a função de confiança é a situação funcional transitória criada 

por ato administrativo e cometida a servidor público estadual, cujo ato de designação 

independentemente de posse e vigora a partir da data de sua publicação no Diário Oficial.  

Cabe ressaltar novamente que a Constituição Federal no seu art. 37, inciso V preceitua que 

funções de confiança são aquelas exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo. 

 

QUADRO DE REVISÃO 

Perguntas de Estudo Respostas 

É possível atribuir ao servidor 

outros serviços além dos 

inerentes ao cargo?  

Em regra não, o Estatuto veda a atribuição ao servidor público estadual de outros 

serviços, além dos inerentes ao cargo de que seja titular, exceto quando designado 

para o exercício de função de confiança ou para integrar grupos de trabalho ou 

estudo e comissões legais. O referido dispositivo ressalva ainda a readaptação.  

O que significa função de 

confiança?  

A função de confiança é a situação funcional transitória criada por ato administrativo 

e cometida a funcionário público estadual.  

A designação da função de 

confiança depende de posse? 

Não, o ato de designação da função de confiança independentemente de posse e 

vigora a partir da data de sua publicação no Diário Oficial. 

 

Art. 4º É proibida a prestação de serviços gratuitos ao Estado. 

 

Pergunta de Estudo: É possível a prestação de serviços gratuitos? 

 

Conforme preceitua o Estatuto é proibida a prestação de serviços gratuitos ao Estado de 

Santa Catarina. Desse modo os servidores públicos regidos por este Regime Jurídico Único devem 

exercer suas funções mediante remuneração, de modo que não pode a Administração Pública 

coagir seus servidores públicos a renunciar suas remunerações, nem podem eles por vontade própria 

assim proceder. 

Nesse ponto cabe esclarecer que a Lei nº 8.112/90 que trata do Estatuto dos Servidores 

Públicos Civis Federais traz uma pequena diferença na redação dispondo que é possível em caráter 

excepcional a prestação de serviços gratuitos desde que previstos em lei nos termos do seu art. 4º: 

Art. 4
o
  É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos 

previstos em lei. (grifou-se) 
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QUADRO DE REVISÃO 

Pergunta de Estudo Resposta 

É possível a prestação de 

serviços gratuitos? 

Não, pois é proibida a prestação de serviços gratuitos ao Estado de Santa Catarina. 

 

Parabéns, você chegou ao final do 1º capítulo!  

Agora que você já seguiu os 07 (sete) primeiros passos da memorização eficiente é hora de 

testar mais uma vez sua memória realizando uma bateria de questões referentes ao assunto 

estudado. As questões se encontram no capítulo 8.  

Para realizar cada questão leia atentamente o enunciado e verifique se o mesmo pede a 

resposta a correta ou a errada. Para responder as questões busque apenas da memória a resposta, 

após escolher sua alternativa conferira o gabarito, faça uma análise das alternativas certas e erradas 

e leia o comentário do professor para fixar o conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 




