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Apresentação

No âmbito dos concursos públicos, o estudo da Lei 8.112 revela-se de fundamental importância para todos os candidatos que almejam a aprovação em um
cargo público da esfera federal.
E isso ocorre na medida em que a norma em questão é a responsável por
estabelecer o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Por regime
jurídico entende-se o conjunto de deveres, obrigações, responsabilidades e direitos que acompanham o servidor público durante o desempenho de suas funções.
Como diversas são as previsões estabelecidas pelo texto da Lei 8.112, a presente obra foi desenvolvida com o objetivo de explicar e detalhar todos os artigos
do Estatuto Federal.
Para facilitar o entendimento, serão utilizados diversos exemplos de situações do cotidiano, possibilitando assim que o leitor, ao ler o texto da norma, associe a previsão legal com um caso concreto. Com isso, a compreensão da matéria
é feita de forma muito mais eficiente, possibilitando uma melhor compreensão
e aumentando consideravelmente o índice de acertos em provas de concursos.
Para que isso ocorra, em diversas passagens do livro será feito uso da seção
“Exemplificando”, que irá retratar uma situação concreta relativa ao artigo que
está sendo comentado.
Exemplificando
Rafael, de 17 anos, possui o desejo de exercer o cargo de técnico judiciário em um
Tribunal Regional do Trabalho. Para alcançar seu objetivo, ele estuda, diariamente,
por aproximadamente 4 horas.
Com a publicação do edital, poderá Rafael prestar o concurso, mesmo não tendo
atingido a idade legalmente exigida para o exercício de cargo público?
Certamente que sim! E isso porque todos os requisitos exigidos apenas devem ser comprovados no momento da posse. Quando esta ocorrer, Rafael já deverá ter completado
a idade de 18 anos, sob pena de não ser possível o seu ingresso como agente estatal.

Lei 8.112/90 Esquematizada

Nos pontos mais importantes da lei, bem como naqueles em que as questões sejam exigidas com maior intensidade pelas bancas organizadoras, será feito
uso, ainda, de gráficos elaborados com a finalidade de facilitar a memorização:
Originário

Formas de
provimento

Nomeação
Horizontal

Readaptação

Vertical

Promoção

Derivado

Reversão
Recondução
Reingresso
Reintegração
Aproveitamento

Além dos comentários a todos os artigos da Lei 8.112, será feito uso, quando
necessário, da jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ), possibilitando
o acerto das questões que não se resumam à literalidade da norma.
Para consolidar o aprendizado, teremos, ao longo da obra, a resolução de
inúmeras questões, todas comentadas e elaboradas pelas principais bancas organizadoras (ESAF, Cespe, FCC, FGV). Tais questões estarão presentes de duas
formas: a) intercaladas com a teoria e b) ao término de cada capítulo.
Com isso, espera-se que o concursando, após a leitura desta obra, tenha
plenas condições de gabaritar todas as questões que exijam o conhecimento da
mencionada norma.
O autor
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