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Vedação de tatuagem em servidores públicos e discus são sobre a 
legalidade da proibição  

 

 

 De longa data existem concursos públicos que inserem nos editais 
a exigência de que os candidatos não possuam tatuagens ou que não possuam 
tatuagens em lugares aparentes. Bem como, há casos de exoneração de 
servidores que fizeram tatuagens posteriormente, com base no edital do 
concurso público que os aprovou. 

  

 A administração por entender que tatuagens poderiam abalar a 
imagem da instituição, da seriedade da mesma, ou da própria credibilidade 
frente a população, principalmente em funções específicas como de guarda 
municipal, ou agentes de saúde, por exemplos.  

 Tal antipatia por tatuagens remonta no Brasil em meados dos 
anos 60, ligado a boemia e prostituição, circulação de imigrantes, muitas vezes 
bêbados, arruaceiros e envolvidos com drogas e prostitutas o que gerou um 
estigma de arte marginal que perdurou por décadas. 

  Atualmente, devido a circulação de informação pelos meios de 
comunicação, tornaram as tatuagens mais populares, tanto que hoje vemos 
Juízes, Médicos, Advogados, Engenheiros, comerciantes, dentre outros, 
portando tatuagens. Mas ainda há grande discriminação estando a tatuagem 
ligada a uma ideia de rebeldia, ou “relaxamento”, fugindo do ideal do “homem 
médio”, bem trajado, vestido de forma adequada, principalmente para trabalhar 
para o coletivo. 

 

  A jurisprudência atual entende que é perfeitamente possível os 
editais de concursos públicos inserirem cláusula de vedação de que os 
candidatos não possam ter tatuagens, ou que não possam ter tatuagens 
aparentes. Mas deve existir na Lei Municipal a vedação, não sendo suficiente 
somente a vedação editalícia. 

 

  Tal fato nos leva a concluir que não é ilegal a vedação de tal 
imposição aos candidatos aos cargos públicos em editais, bem como é possível 
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que o servidor nomeado que venha posteriormente a realizar tatuagem possa 
ser exonerado através de processo administrativo próprio, com base no 
descumprimento da regra do edital e da Lei Municipal. 

 

  No momento da nomeação não basta a alegação de que o 
candidato tatuado está em processo de remoção da mesma, através de 
tratamento de despigmentação da tatuagem para que tenha o direito a ser 
nomeado, burlando a regra editalícia, isso porque configuraria ofensa ao 
princípio da isonomia, por representar tratamento favorecido conferido ao 
candidato. Senão vejamos: 

 
 
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. 
OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. CARGO DE 
VETERINÁRIO. EXAME DE SAÚDE. TATUAGEM EXPOSTA.  
1. Não há ilegalidade na previsão inserta no Edital  do 
Certame, como causa de inaptidão, possuir o candida to 
tatuagem nas áreas não cobertas pelos uniformes 
regulamentares usados pela Brigada Militar. É que a  Lei nº 
12.307/2005, que regula as condições específicas pa ra o 
ingresso na Corporação, estabelece, no art. 2°, a 
necessidade de aprovação nos exames de saúde em 
conformidade com os requisitos estipulados no Edita l. 
2. Segurança denegada na origem.  

APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA. 
                                                   AP Nº 70065747461 RS 

 

  Logo, é possível a não nomeação de candidato aprovado em 
concurso público que não cumpra o requisito de não ter tatuagens no corpo, 
mas a vedação deve estar prevista na Lei. Bem como, deve ser analisado com 
base no Princípio da Razoabilidade. Senão vejamos: 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. 
CONCURSO PÚBLICO. MÉDICA. BRIGADA 
MILITAR. TATUAGEM. INAPTIDÃO NO EXAME DE SAÚDE. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. 1. Segundo o entendimento do STF, os 
editais de concursos públicos não podem estabelecer  
critérios não previstos em lei em sentido formal, a inda que 
haja resolução que os autorize.  2. A previsão do art. 2º, inciso 
IX da Lei Estadual nº 12.307/05, ao estabelecer os exames de 
saúde e capacidade física e intelectual para ingresso na Brigada 
Militar, não autoriza a exigência de que os candidatos a 
cargo na corporação não tenham tatuagens, posto que  tal 
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requisito diz respeito somente a critérios afetos a o decoro e 
à imagem da corporação.  3. As normas que determinam 
condições especiais para ingresso em concursos públicos, ainda 
que formalmente corretas, devem ser analisadas sob o prisma 
do princípio da razoabilidade.  Caso em que a impetrante foi 
eliminada do certame para o cargo de médica psiquiátrica pela 
existência de tatuagem em seu pulso, com dimensões 
mínimas e em procedimento de remoção,  inexistindo 
interesse jurídico apto a fundamentar a exigência, o que torna 
sua imposição ato meramente discriminatório. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 
NECESSÁRIO, POR MAIORIA, VENCIDO O REVISOR. 
(Apelação e Reexame Necessário Nº 70065341968, Quarta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco 
Conti, Julgado em 26/08/2015)  

 

 

 A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal que se 
manifestará sobre o tema, no RE 898450, tendo reconhecido a repercussão 
geral. O mesmo decidirá se é ou não constitucional a proibição de tatuagens 
em candidatos a cargos públicos em leis e editais de concurso público. 

 Na manifestação quanto a repercussão geral, o ministro-relator, 
observou que o STF já possui entendimento no sentido de que todo requisito 
que restrinja o acesso a cargos públicos deve estar contido em lei, e não 
apenas em editais de concurso público.  

 

 Conclui-se que até o momento o entendimento que predomina é 
quanto a possibilidade de editais preverem a proibição de tatuagens em 
candidatos a cargos públicos, desde que previstos em lei e de acordo com o 
Principio da Razoabilidade, bem como pela própria exoneração do servidor que 
descumprir o mesmo após a nomeação. Tal entendimento pode ou não ser 
mantido pelo STF que reconheceu a repercussão geral sobre o tema e 
futuramente irá se manifestar sobre a constitucionalidade ou não da vedação. 
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Lei Municipal pode regrar se para os casos de licen ça saúde são 
suficientes os laudos médicos particulares ou se sã o necessários laudos 
médicos oficiais da Administração Pública 

 

  A questão está em regrar se a apresentação de atestados 
subscritos por médico particular são suficientes para autorizar a concessão e ou  
a manutenção de licença para tratamento de saúde, bem como se haverá a 
necessidade de se submeter à inspeção médica oficial do Município 
determinada pela Administração Pública.  

 

  Ou seja, no âmbito municipal deverá ser regulamentado o 
procedimento quanto à aceitação dos atestados médicos particulares. 

 

  O Município pode legislar no sentido de que é possível conceder a 
licença saúde baseada em atestado médico particular ou até mesmo legislar no 
sentido de que exigirá para tanto a homologação por parte de junta médica 
oficial do Município. 

 

  Ou seja, com base no princípio da legalidade é que os 
querimentos dos servidores públicos deverão ser analisados. 

  No âmbito federal, por exemplo, temos a Lei 8112/1990 que previa 
que, estando o servidor público lotado em região em que houvesse médicos 
oficiais da Administração, não seria possível a aceitação de atestado particular. 
Senão vejamos: 

 

Art. 203.  A licença de que trata o art. 202 desta Lei será concedida 
com base em perícia oficial.     (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 
2009) 

§1o Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na 
residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se 
encontrar internado. 

§ 2o Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se 
encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não 
se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do art. 230, 
será aceito atestado passado por médico particular. (Redação dada 
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
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§ 3o No caso do § 2o deste artigo, o atestado somente produzirá 
efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do 
órgão ou entidade.     (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

 

  Ou seja, na Lei dos servidores federais há a previsão de que, em 
caso de licença médica por período superior a 30 dias, não só seria necessária 
a inspeção médica como também a submissão do servidor a uma Junta Médica 
Oficial, constituída especificamente para esse fim, inclusive, sendo o caso, para 
a homologação de atestados particulares.  

   

  Portanto, a análise do pedido do servidor sempre estará sobre o 
crivo do que estiver na Lei, com base no Princípio da Legalidade. Senão 
vejamos: 

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO. 
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. QUADRO 
CLÍNICO DEPRESSIVO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE 
SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO POR RELATÓRIO 
MÉDICO OU ATESTADO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. 
NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. PRINCÍPIO DA  
LEGALIDADE.  ARTS. 202 E 203 DA LEI 8.112/90 E DECRETO 
DISTRITAL Nº 29.021/2008. REQUERIMENTO DE 
HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE DO PRAZO PARA ANÁLISE 
DO PEDIDO. LICENÇA GOZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE 
INDEFERIMENTO DA LICENÇA, DE DESCONTO EM FOLHA DE 
PAGAMENTO OU DE RETORNO OBRIGATÓRIO À ATIVIDADE. 
POSTERIOR READAPTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Lei Complementar nº 
840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores 
públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações 
públicas distritais, apenas passou a vigorar em 1º/01/2012 e, tendo 
em vista que o fato que ensejou a presente demanda ocorreu em 
julho/2008, aplicar-se-á ao caso as normas dispostas na Lei nº 
8.112/90 que, à época, regia os servidores retromencionados. 2 - 
Para a concessão de licença para tratamento de saúd e é 
necessária perícia médica oficial a fim de aferição  de ser ou não 
a licença necessária, não sendo suficiente para tan to a simples 
apresentação de atestado médico particular.  3 - Consoante § 2º do 
art. 6º do Decreto Distrital nº 29.021/2008, na hipótese de a data do 
início da incapacidade ser anterior à data de realização da perícia, tal 
situação será justificada à vista dos elementos técnicos apresentados 
no laudo médico-pericial, de forma a permitir a fixação da data da 
doença ou da incapacidade para o trabalho. Logo, pode ser levado 
algum tempo entre o início da incapacidade e a realização da referida 
perícia oficial, sem que isso, contudo, prejudique o servidor, ante a 
justificativa apresentada em laudo pelo órgão pericial competente em 
razão do transcurso de determinado lapso temporal. 4 - Do universo 
de servidores do Distrito Federal, apenas uma parcela muito pequena 
desempenha funções nos órgãos e setores de procedimentos 
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médico-periciais e de saúde ocupacional. Considerando a gama de 
solicitações submetidas aos órgãos e setores mencionados, há de se 
considerar razoável o prazo de 20 (vinte) dias para os trâmites 
necessários entre a solicitação de homologação de atestado e 
relatórios médicos e a nomeação de assistente técnico para 
acompanhamento da perícia. 5 - In casu, não houve reconhecimento 
do pedido em razão de a perícia ter sido realizada após a propositura 
da presente ação nem ante a readaptação da recorrente em razão da 
moléstia que a acometeu, estando o recorrido dentro do prazo 
razoável para a tramitação pertinente ao caso. 6 - Não restando 
comprovados, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de 
Processo Civil, o indeferimento da licença para tratamento de saúde, 
a ocorrência de falha na avaliação da situação clínica ensejando 
retorno à atividade laboral desenvolvida, o efetivo retorno de forma 
prematura ao trabalho, nem o desconto em folha de pagamento de 
valores relacionados às faltas no serviço decorrentes do estado de 
saúde apresentado nos autos, a manutenção da sentença é medida 
que se impõe. 7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. 

 

(TJ-DF - APC: 20080110901622  , Relator: ALFEU MACHADO, Data 
de Julgamento: 29/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 07/08/2015 . Pág.: 190) 

 

 

  Do mesmo modo se dá no âmbito Municipal. A Lei municipal 
regrando sobre a necessidade de homologação por junta médica oficial do 
município os atestados médicos particulares, não terá o servidor direito a 
licença médica caso o atestado particular não seja homologado. Senão 
vejamos: 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. 
MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES. CONCESSÃO DE LICENÇA 
SAÚDE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. ATESTADOS E LAUDOS 
MÉDICOS PARTICULARES. AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA 
OFICIAL. 1. A concessão de licença saúde ao servidor pressupõe  
a avaliação por Junta Médica Oficial do município, não tendo 
sido demonstrado seu agir ilegal na avaliação médic a realizada. 
2. Impossibilidade de considerar exclusivamente os atestados 
médicos particulares acostados pelo agravado, notad amente em 
razão do parecer médico oficial em sentido diverso,  que goza da 
presunção de veracidade dos atos administrativos. 3 . 
Necessidade, na hipótese, da realização de perícia médica para 
avaliação da efetiva condição de saúde apresentada pelo 
agravado.  AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 
Instrumento Nº 70064353097, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado 
em 30/09/2015)  
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  Ressalvado, por óbvio o direito do servidor de questionar 
judicialmente o laudo médico oficial da junta médica do Município, querendo a 
realização de perícia médica judicial, ou também na hipótese de omissão da 
administração ou demora excessiva em realizar a perícia médica administrativa. 

 

  Conclui-se que a Lei Municipal pode regrar se para os casos de 
licença saúde são suficientes os laudos médicos particulares ou se são 
necessários laudos médicos oficiais da Administração Pública. Ou seja, no 
âmbito municipal deverá ser regulamentado o procedimento quanto à aceitação 
dos atestados médicos particulares. O Município poderá legislar no sentido de 
que é possível conceder a licença saúde baseada em atestado médico 
particular ou até mesmo legislar no sentido de que exigirá para tanto a 
homologação por parte de junta médica oficial do Município. Portanto, com 
base no princípio da legalidade é que os querimentos dos servidores públicos 
deverão ser analisados. 
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Demissão a bem do serviço público em período eleito ral  

 
 
  Em 2016 teremos as eleições municipais para eleger Prefeitos e 
seus vices, e vereadores. A lei eleitoral traz diversas restrições aos agentes 
públicos para garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos 
durante o pleito eleitoral. 
 
  A redação do art. 73, V, da Lei no 9.504/1997, estabelece que é 
proibido aos agentes públicos nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, 
demitir sem justa causa , suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios 
dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir 
ou exonerar  servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o 
antecedem  e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, 
com algumas ressalvas.  
   
  Ou seja, no dia 02 de julho de 2016 até a posse dos eleitos, já não 
será possível a exoneração de servidores públicos. Senão vejamos: 

 
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
....... 
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa 
causa , suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar 
ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir 
ou exonerar servidor público,  na circunscrição do pleito, nos três 
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de 
nulidade de pleno direito, ressalvados: (GN) 
.......... 
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação 
ou dispensa de funções de confiança; 

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, 
dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência 
da República; 

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados 
até o início daquele prazo; 

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e 
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e 
de agentes penitenciários; 

 
  A redação do art. 73, V diz que é vedado, no período eleitoral 
mencionado, demitir sem justa causa, ou seja, é permitida a exoneração por 
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justa causa, aquela oriunda de PAD (Processo administrativo disciplinar), 
também chamada de demissão a bem do serviço público. 
   
  Na hipótese de o servidor público efetivo ser exonerado sem justa 
causa, nesse período, caracteriza conduta vedada a agentes públicos conforme 
art. 73,V, da Lei 9.504/97. O reconhecimento da prática das condutas do art. 
73, da referida Lei, enseja ao infrator ou beneficiário representado a perca do 
registro de candidatura ou diploma, além da multa, nos termos dos §§ 4º e 5º 
do art. 73. Senão vejamos: 
 
 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2012. INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE 
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO. ACOLHIMENTO. 
EXCLUSÃO. MÉRITO. DEMISSÃO DE SERVIDOR. PERÍODO 
PROIBITIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDUTA VEDADA A 
AGENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. 
APLICAÇÃO. CASSAÇÃO DE REGISTRO. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO. . - Para o ajuizamento da Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral não se faz necessário prova pré - constituída, sendo 
suficiente a apresentação de indícios. - Em ações que visam a 
cassação de registro ou de diploma por ilícito eleitoral inexiste a figura 
de litisconsorte passivo entre o candidato e o respectivo partido. - 
Prefeito Municipal que determina demissão de servidor durante o 
período de proibição legal (art. 73,V, da Lei 9.504/97) incorre em 
prática de condutas vedadas a agentes públicos. - O reconhecimento 
da prática das condutas do art. 73, da referida Lei, enseja ao infrator 
ou beneficiário representado a perca do registro de candidatura ou 
diploma, além da multa, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei 
das Eleicoes. 

 

(TRE-PB - RE: 23765 PB , Relator: EDUARDO JOSÉ DE CARVALHO 
SOARES, Data de Julgamento: 25/11/2013, Data de Publicação: DJE 
- Diário de Justiça Eletrônico, Data 28/11/2013) 

 

 
 Embora a lei diga, a contrário sensu, que é possível a exoneração 
por justa causa, há decisões no sentido de que deve se esperar até que passe 
o período eleitoral para que se proceda a efetiva exoneração. Senão vejamos: 
 
 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Exoneração em período eleitoral, 
após válido e regular processo administrativo - Reintegração ao cargo 
determinada por sentença judicial - Nova exoneração após o período 
eleitoral- Ação declaratória de nulidade - Sentença de procedência -
Recurso voluntário da Prefeitura - Provimento de rigor -Irregularidade 
do ato exoneratório que está adstrita ao fato de que o mesmo fora 
consumado quando da fluência de período eleitoral, em confronto ao 
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art. 73, inciso V, da Lei 9.504/97 - Processo administrativo que 
remanesce válido em sua integralidade, nada obstando que lastreie 
novo ato exoneratório - Ultrapassado o evento que maculou a 
validade do ato exoneratório com o término do período eleitoral, e 
válidos os atos que o precederam, plenamente possível que se 
consume a exoneração, sem que, para tanto,seja necessária 
instauração de novo processo administrativo~R. sentença reformada - 
Recurso provido. 
 
(TJ-SP - APL: 994061129157 SP , Relator: Sidney Romano dos Reis, 
Data de Julgamento: 09/08/2010, 6ª Câmara de Direito Público, Data 
de Publicação: 19/08/2010) 
 
 
 

 No caso acima houve exoneração de servidor público efetivo em 
período eleitoral, após válido e regular processo administrativo disciplinar. 
Porém, o servidor acionou o Município e conseguiu decisão para reintegração 
ao cargo. 
 
 Passado o período eleitoral o mesmo foi novamente exonerado, 
com base no mesmo PAD. A justiça entendeu que a ação declaratória de 
nulidade estava adstrito ao fato de que o mesmo fora consumado quando da 
fluência de período eleitoral, em confronto ao art. 73, inciso V, da Lei 9.504/97. 
 
 Porém, entenderam que o PAD, permaneceu válido em sua 
integralidade, nada obstando que gerasse novo ato exoneratório, eis que, uma 
vez superado o evento que maculou a validade do ato exoneratório, com o 
término do período eleitoral, e válidos os atos que o precederam, plenamente 
possível que se consumasse a exoneração, sem que, para tanto, fosse 
necessária instauração de novo processo administrativo. 
 
  Conclui-se que é vedado, no período eleitoral, demitir sem justa 
causa, ou seja, é permitida a exoneração por justa causa, aquela oriunda de 
PAD (Processo administrativo disciplinar), também chamada de demissão a 
bem do serviço público. Bem como, na hipótese de o servidor público efetivo 
ser exonerado sem justa causa, nesse período, caracteriza a conduta vedada a 
agentes públicos ensejando ao infrator ou beneficiário representado a perca do 
registro de candidatura ou diploma, além da multa. 
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Exoneração de servidor efetivo a seu pedido em perí odo eleitoral  
 
 
 

  As eleições municipais de 2016 se aproximam e a lei eleitoral traz 
diversas restrições aos agentes públicos para garantir a igualdade de 
oportunidades entre os candidatos durante o pleito eleitoral. 
 
  A redação do art. 73, V, da Lei no 9.504/1997, estabelece que é 
proibido aos agentes públicos nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, 
demitir sem justa causa , suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios 
dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir 
ou exonerar servidor público , na circunscrição do pleito, nos três meses que 
o antecedem  e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, 
com algumas ressalvas.  
   
  Ou seja, no dia 02 de julho de 2016 até a posse dos eleitos, já não 
será possível a exoneração de servidores públicos. Senão vejamos: 

 
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
....... 
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa 
causa , suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar 
ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir 
ou exonerar servidor público,  na circunscrição do pleito, nos três 
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de 
nulidade de pleno direito, ressalvados: (GN) 
.......... 
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação 
ou dispensa de funções de confiança; 

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, 
dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência 
da República; 

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados 
até o início daquele prazo; 

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e 
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e 
de agentes penitenciários; 

 
  A redação do art. 73, V em princípio parece proibir todo e qualquer 
tipo de exoneração. Mas por corolário lógico deve ser interpretada no sentido 
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de que não há proibição em momento algum da possibilidade de os servidores 
públicos pedirem exoneração no período eleitoral, não podendo a 
administração negar-se a atender o pedido baseado na vedação de exoneração 
de servidores públicos em período eleitoral. 
 
  Oras, diversos princípios constitucionais podem ser aclamados 
para justificar a não obrigatoriedade de o servidor público continuar em 
qualquer cargo que seja, contra a sua vontade. Cita-se o art. 5º da Constituição 
Federal. Senão vejamos: 
 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade,  à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] 

  

  Ou seja, não é uma Lei eleitoral que obrigará um servidor público 
a continuar a força, contra a sua vontade, em cargo público. 

 

  Embora pareça ser inquestionável tal direito, um caso raro e 
curioso ocorreu em São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo teve que 
analisar um pedido de um Município que queria obrigar uma servidora ocupante  
de cargo de contabilidade a permanecer no cargo. O Município alegou que 
estava proibido de proceder com novas nomeações por força de uma Ação Civil 
Pública e que não poderia colocar outro servidor no lugar da servidora. Alegou 
que sem a contadora criaria enorme prejuízo eis que o cargo era de vital 
importância para a autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

 

  A decisão entendeu as razões mas ponderou que tal fato não 
implica no direito de reter a pessoa, contra a sua vontade, no cargo. A turma 
julgadora ainda ressaltou que o Brasil não vive mais num regime escravocrata 
ou autoritário e que os cidadãos são livres para exercer seus direitos, mesmo 
que isto vá contra os interesses dos outros. Para a justiça, é direito líquido e 
certo da servidora sair da função que não deseja mais ocupar1.  

 

  Conclui-se que é plenamente possível que servidor público possa 
pedir exoneração e ser exonerado pela administração em período eleitoral não 
incorrendo na vedação e penalidades da Lei das eleições. 

                                                 
1 http://www.conjur.com.br/2010-dez-14/tj-paulista-garante-direito-servidora-pedir-
exoneracao-cargo 
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Possibilidade de o servidor público acumular cargos  de professor com 
outro cargo técnico ou científico, desde que exista  compatibilidade de 
horários  

 
 
A Constituição Federal de 1988 traz vedação a acumulações 

remuneradas de cargos, empregos e funções da Administração, trazendo 
ressalvas, previstas nos incisos do art. 37, XVI. Senão vejamos: 

 
Art. 37 (…) 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer 
caso o disposto no inciso XI. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional no 19, de 1998) 

a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela Emenda 
Constitucional no 19, de 1998) 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
(Incluída pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, 
com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional no 34, de 2001) 

 

As três hipóteses de acumulação de cargos são taxativas, mas, na prática, 
geram muitas dúvidas quanto a alínea b, que fala de “outro cargo técnico ou científico”, 
devido a falta de definição do termo.  

 

O Superior Tribunal de Justiça, se manifestou quanto a questão: 

 

RMS – Administrativo – Cargo científico – Cargo técnico – Cargo científico é o 
conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação 
coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, 
visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de 
atribuições cuja execução reclama conhecimento especifico de uma área do 
saber. (STJ – ROMS 7.550 – PB – 6ª T.  – Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro – 
DJU 02.03.1998 – p. 152). [grifou-se]  

 

  José dos Santos Carvalho Filho ensina que2: 
 

“(...)  

                                                 
2  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25ª ed., São 
Paulo, Atlas, 2012, p. 657. 
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cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos 
técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções. 
Já os cargos científicos dependem de conhecimentos específicos 
sobre determinado ramo científico (...). Prossegue ainda: (...) o ideal é 
que o estatuto fixe o contorno mais exato possível para sua definição, 
de modo que se possa verificar, com maior facilidade, se é possível, 
ou não, a acumulação  

(...)” 

(grifei) 

 

Ainda assim, verificada as condições das ressalvas para acumulação 
de cargos, deverá também existir a compatibilidade de horários. Senão 
vejamos: 

 
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL APOSENTADORIA 
E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACUMULAÇÃO 
ILEGAL DE CARGOS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE 
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE 
SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM DUPLICIDADE 
(ARTS. 62 E 193 DA LEI N. 8.112/90). MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 
DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES 
PERCEBIDOS. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO. 1. A 
compatibilidade de horários é requisito indispensáv el para o 
reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos. É 
ilegal a acumulação dos cargos quando ambos estão s ubmetidos 
ao regime de 40 horas semanais e um deles exige ded icação 
exclusiva.  2. O § 2º do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 veda a utilização 
cumulativa do tempo de exercício de função ou cargo comissionado 
para assegurar a incorporação de quintos nos proventos do servidor 
(art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e para viabilizar a percepção da 
gratificação de função em sua aposentadoria (art. 193, caput, da Lei n. 
8.112/1990). É inadmissível a incorporação de vantagens sob o 
mesmo fundamento, ainda que em cargos públicos dive rsos . 3. O 
reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vanta gens não 
determina, automaticamente, a restituição ao erário  dos valores 
recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor,  o que não 
foi demonstrado nos autos.  4. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal tem-se firmado no sentido de que, no exercício da 
competência que lhe foi atribuída pelo art. 71, inc. III, da Constituição 
da República, o Tribunal de Contas da União cumpre os princípios do 
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando 
garante ao interessado - como se deu na espécie - os recursos 
inerentes à sua defesa plena. 5. Ato administrativo complexo, a 
aposentadoria do servidor, somente se torna ato perfeito e acabado 
após seu exame e registro pelo Tribunal de Contas da União. 6. 
Segurança parcialmente concedida. 
(MS 26085, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado 
em 07/04/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 
EMENT VOL-02323-02 PP-00269 RTJ VOL-00204-03 PP-01165) 
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  Dessa forma perfeitamente possível a acumulação de cargos 
públicos desde que dentro das exceções vistas e que exista compatibilidade de 
horários.  
   
  Servidor público com cargo de professor pode acumular com outro 
cargo de nível técnico, conforme permissivo constante na letra "b" do inc. XVI 
do art. 37 da Constituição Federal. Senão vejamos: 
 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
PÚBLICOS. ATIVIDADES DE NÍVEL TÉCNICO E DE PROFESSOR. 
POSSIBILIDADE. Muito embora a parte impetrante não seja titular de 
cargo, emprego ou função pública, conforme o texto constitucional, 
pois contratada temporariamente para suprir vaga em função típica do 
magistério estadual, mediante de Cadastro de Contratações 
Temporárias para atender necessidades temporárias de excepcional 
interesse público, há razoabilidade na análise do tema sob o enfoque 
dado pela Administração Pública estadual, por analogia. A 
acumulação da função de professor com outra atividade de nível 
técnico, dentro do serviço público, é cabível conforme permissivo 
constante na letra "b" do inc. XVI do art. 37 da Constituição Federal. 
Comprovação de que as funções exercidas pela parte impetrante 
junto a empresa pública federal são de natureza técnica,  possível a 
acumulação, afastados os demais óbices impeditivos trazidos pela 
autoridade coatora nas informações. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
(Mandado de Segurança Nº 70048179543, Segundo Grupo de 
Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de 
Azambuja, Julgado em 13/07/2012) 

(grifei) 

 

Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO A 
DISPOSITIVO DE LEI. ART. 5º, LXIX; 37, CAPUT, XVI E § 10, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ART. 11, DA E. C. 20/98 E ART. 1º 
DA LEI Nº 12.016/09. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE 
PROFESSOR E AGENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO LITERAL DE 
DISPOSIÇÃO LEGAL NÃO VERIFICADA. Não verificada a violação 
literal dos arts. 5º, LXIX; 37, caput, XVI e §10, da Constituição da 
República, 11, da E. C. 20/98; e 1º da Lei nº 12.016/09,  tendo em 
vista a previsão legal acerca da tecnicidade e relativa complexidade 
das atribuições do cargo de agente administrativo, a legitimar a 
exceção constitucional. Precedentes da jurisprudência do STJ e deste 
Tribunal de Justiça. Ação rescisória improcedente. (Ação Rescisória 
Nº 70058658832, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 13/11/2015)  
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  Conclui-se que servidor público pode acumular cargos de 
professor com outro cargo comprovadamente técnico ou científico, desde que 
haja compatibilidade de horários. 


