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QUESTÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Prof. Fernando Maciel  

  

QUESTÃO 75 

Gabarito: E 

Justificativa: assertiva correta pois, nos termos do art. 1º, caput, da Lei Complementar Distrital 769/2008, são 

filiados ao RPPS/DF os servidores titulares de cargos efetivos ativos, inativos e pensionistas, dos Poderes 

Executivo e Legislativo do Distrito Federal, incluídos o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Sendo que em 

face da restrição contida no § 1º do referido dispositivo, não integram o RPPS/DF os servidores ocupantes, 

exclusivamente, de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de 

outros cargos temporários ou de empregos públicos. 

Comentários das assertivas erradas:  

A) o art. 1º, caput, da Lei Complementar Distrital 769/2008 não restringe a filiação ao RPPS/DF apenas aos 

dependentes dos segurados que mantenham grau de parentesco em linha reta descendente até o segundo 

grau; 

B) o art. 1º, caput, da Lei Complementar Distrital 769/2008 não exclui os servidores do Tribunal de Contas do 

DF do rol de segurados do RPPS/DF, ao contrário, os inclui expressamente; 

C) o art. 1º, caput, da Lei Complementar Distrital 769/2008 não inclui os servidores do Poder Judiciário do DF 

no rol de segurados do RPPS/DF, porquanto o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do 

DF são organizados e mantidos pela União, nos termos do que preconiza o art. 21, XIII, CF/88. Além disso, 

o enunciado também excluiu indevidamente os servidores do Tribunal de Contas, conforme referido nos 

comentários da letra “b”; 

D) conforme o § 1º do art. 1º, da Lei Complementar Distrital 769/2008, são excluídos do RPPS/DF os servidores 

ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, 

bem como de outros cargos temporários ou de empregos públicos, os quais estão vinculados ao Regime 

Geral de Previdência Social por força do art. 40, § 13, da CF/88. 

 

Obs.: O conteúdo cobrado nessa questão foi integralmente abordado na aula 45 do Curso de Advocacia Pública 

(RPPS/DF - Parte 1 - Abrangência do órgão gestor) 

 

QUESTÃO 77 

Gabarito: C  

Justificativa: a Emenda Constitucional nº 20/98 deu nova redação ao art. 40, § 1º, III, da CF/88, disciplinando 

os requisitos para a aposentadoria voluntária dos servidores públicos, que pressupõe o preenchimento dos 

seguintes requisitos cumulativos: tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos 



 
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, mais 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, 

e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Outrossim, por força do art. 40, § 13, da CF/88, os 

servidores ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e 

exoneração, estão excluídos do RPPS, sendo vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. 

 

Comentários das assertivas erradas:  

A) Nos termos do art. 40, § 13, da CF/88, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão, 

declarados em lei de livre nomeação e exoneração, estão excluídos do RPPS, sendo vinculados ao Regime 

Geral de Previdência Social; 

B) Conforme art. 40, § 10, da CF/88, a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de 

contribuição fictício, não havendo que se falar em limite de 15% sobre o tempo total de efetiva 

contribuição; 

D) Idem a assertiva “b”, a CF/88 não permite a contagem de tempo de contribuição fictício; 

E) Conforme o art. 40, § 5º, da CF/88, os professores(as) poderão se aposentar aos 55 anos de idade e 30 de 

contribuição, se homem, e 50 anos de idade e 25 de contribuição, se mulher. 

Obs.: O conteúdo cobrado nessa questão foi integralmente abordado na aula 44 do Curso de Advocacia Pública 

(Regime de Próprio de Previdência Social - Benefícios Previstos na CF/88) 
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