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AGENTES PÚBLICOS II e IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 SISTEMA REMUNERATÓRIO1 

 Remuneração: os estipêndios dos servidores compõem de parte fixa 

(padrão fixado em lei) + parte variável de um servidor para outro (condições 

especiais - tempo de serviço, vantagens pecuniárias - adicionais, gratificações e 

verbas indenizatórias e outras) 

 Subsídio:  é a forma remuneratória atribuída a certos cargos, em que a 

retribuição se efetua por meio de pagamentos mensais de parcelas únicas -  

indivisas e insuscetíveis de acréscimos de qualquer espécie -  art. 39, 4o, exceto: 

verbas indenizatórias e garantias constitucionais (art. 39, § 3º)  

 

DICA IMPORTANTE: no Brasil um teto remuneratório geral para todo o 

serviço público que era o subsídio mensal dos Ministros do STF, 

submetendo-se a esse limite todos os titulares de cargos, empregos ou 

funções, na Administração Direta, as autarquias e as fundações públicas, 

de qualquer dos poderes, incluindo os proventos e pensões, bem como 

qualquer outra espécie remuneratória, recebida de forma isolada ou 

cumulativamente, incluindo todas as vantagens pessoais ou de qualquer 

                                                           
1
 Atenção às novas súmulas Vinculantes: 

- Súmula Vinculante  nº 37: “Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 

- Súmula Vinculante n. 39: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das 

polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. 

- Súmula Vinculante n. 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou 

municipais a índices federais de correção monetária.  

- Súmula Vinculante n. 51  -  O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 

8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes 

dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.(pendente de publicação) 
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outra natureza. Para as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e suas subsidiárias, a submissão a esse teto remuneratório 

também foi inserida por Emenda Constitucional, a EC no 19/98, que 

introduziu o art. 37, § 9o, exigindo que, se essas recebem recursos da 

Administração Direta para o pagamento de despesas com pessoal ou o 

seu custeio em geral, também devem submeter-se ao teto 

remuneratório do serviço público. 

 

TETO REMUNERATÓRIO – EC no 41/03 

TETO REMUNERATÓRIO GERAL – a remuneração dos Ministros do 

STF  

SUBTETOS – EC no 41/03 

ÂMBITO REMUNERAÇÃO DE REFERÊNCIA 

União dos Ministros do STF 

Estados e 

Distrito 

Federal  

no Poder Executivo, o subsídio do Governador; 

no Poder Legislativo, o subsídio dos Deputados 

Estaduais e Distritais; 

no Poder Judiciário, o subsídio dos Desembargadores 

do TJ (no limite de 90,25% da remuneração dos 

Ministros do STF), aplicável também para Membros 

do Ministério Público, Procuradores e Defensores 

Públicos. 
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Municípios do Prefeito 

 

 Direito de greve e à sindicalização: Os servidores públicos gozam do 

direito de greve, nos termos e limites previstos em lei específica, conforme 

dispõe o art. 37, VII, do texto constitucional. Ressalte-se que quando o 

texto constitucional menciona lei específica, está se referindo a uma lei 

ordinária que deve cuidar especificamente desse assunto. Convém lembrar 

que a regra foi alterada pela Emenda Constitucional no 19/98, e que o texto 

original da Constituição exigia a espécie normativa lei complementar. O 

direito de greve dos servidores públicos foi objeto de nova análise junto ao 

Supremo Tribunal Federal, por meio de Mandados de Injunção, MI nos 670, 

708 e 712, e o  pleno do STF, julgando em conjunto as referidas ações, no 

dia 25 de outubro de 2007, por unanimidade, declarou a omissão legislativa 

do Congresso Nacional quanto ao dever constitucional de editar lei que 

regulamente o exercício do direito de greve no setor público e, por maioria, 

decidiu aplicar aos servidores públicos, no que couber, a lei de greve 

vigente para o setor privado, a já citada Lei no 7.783/89, além da Lei 

no 7.701/88. O direito à associação sindical está previsto no texto 

constitucional no art. 37, inciso VI, o que permite ao servidor aderir ao 

sindicato representativo de sua categoria profissional. 

 

 Acumulação 

No Brasil, a regra é a proibição para a acumulação de cargos, empregos e 

funções públicas, só sendo possível exercê-la nas hipóteses excepcionais 

autorizadas pelo texto constitucional. Essa proibição deve ser respeitada pelos 

entes da Administração Pública Direta e Indireta de qualquer das ordens 

políticas, inclusive pelas empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder 

Público conforme dispõe o art. 37, incisos XVI e XVII, da CF. Excepcionalmente é 
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possível a acumulação desde que preenchidos alguns requisitos, restringindo de 

qualquer maneira ao limite máximo de dois cargos, empregos ou funções 

públicas, não sendo possível mais do que isso. Para resumir e facilitar a 

compreensão, as possibilidades de acumulação podem ocorrer em quatro 

hipóteses. 

A primeira hipótese está prevista no art. 37, inciso XVI, da CF e pode ser 

aplicável quando o servidor está em atividade, trabalhando normalmente, nos 

dois cargos, empregos ou funções públicas e recebendo remuneração em ambos. 

Nesse caso é possível acumular desde que: corresponda a dois cargos, empregos 

ou funções com horários compatíveis, cuja soma das duas remunerações não 

ultrapasse o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF e que corresponda 

a dois cargos de professor, ou um de professor e outro técnico ou científico ou, 

por último, dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde2 com 

profissão devidamente regulamentada por lei. Considera-se, para fins de 

acumulação, cargo técnico ou científico como aquele que requer conhecimento 

técnico específico na área de atuação do profissional, com habilitação legal 

específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau. Ressalte-

se ainda que, para analisar a existência do caráter técnico de um cargo, exige-se 

a observância da lei infraconstitucional pertinente. 

Caso os servidores estejam em atividade nos dois cargos, empregos e 

funções e o segundo seja um cargo de mandato eletivo, a regra está prevista no 

art. 38 da CF. Quando o segundo cargo a ser exercido pelo servidor for um 

mandato eletivo federal, estadual ou distrital, não poderá acumular o seu cargo 

ou emprego anterior com esse novo, tendo, assim, que se afastar do primeiro, 

podendo exercer somente o mandato eletivo e contar com a remuneração desse 

segundo cargo. Para as hipóteses em que o segundo cargo a ser desempenhado 

pelo servidor é um mandato eletivo de prefeito, também não se admite 

acumulação e o servidor deve afastar-se do primeiro cargo que exercia, podendo 

                                                           
2 Em 11 de fevereiro de 2014, foi publicada a Emenda Constitucional nº 77, que alterou os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da 
Constituição Federal, para estender aos profissionais de saúde das Forças Armadas a possibilidade de cumulação de cargo a que se refere o art. 

37, inciso XVI, alínea "c". 
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exercer somente o segundo, entretanto, nesse caso, esse poderá escolher a 

remuneração que quer receber, podendo optar por uma delas, a do antigo cargo 

ou a do mandato eletivo de prefeito. 

Por fim, caso o servidor já ocupante de cargo, emprego ou função 

candidate-se a vereador e ganhe a eleição, sendo os horários dos cargos 

compatíveis, poderá acumular, exercendo os dois cargos e recebendo pelos dois, 

condicionado ao limite do teto remuneratório, conforme regra do art. 37, XI, da 

CF. Todavia, se os horários de trabalho dos dois cargos não forem compatíveis, 

fica vedada a acumulação, devendo o servidor submeter-se à regra aplicável ao 

mandato de prefeito, afastando-se do cargo anterior, podendo exercer somente 

o segundo e tendo direito de optar por uma das remunerações. Assim, quando o 

servidor estiver em atividade e resolver assumir um mandato eletivo, em regra 

esse não poderá acumular, só sendo possível no caso de mandato eletivo de 

vereador quando o horário de trabalho dos dois cargos for compatível, sendo 

essa a segunda hipótese em que acumulação é possível no país. 

Em resumo: 

REGRAS DE ACUMULAÇÃO – MANDATO ELETIVO – art. 38, CF 

Mandatos 

eletivos 

federais, 

estaduais e 

distritais 

É vedada a acumulação, devendo o servidor afastar-se do cargo ou 

emprego anteriormente exercidos e assumir o novo cargo, 

recebendo a remuneração correspondente ao novo cargo. 

Mandato de 

prefeito 

É vedada a acumulação, devendo o servidor afastar-se do cargo ou 

emprego anteriormente exercidos e assumir o cargo de Prefeito, 

podendo escolher qual das remunerações passará a receber, tendo 

a chance de optar pela do velho ou do novo cargo (somente uma, 

não é acumulável). 
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Mandato de 

vereador 

Horário 

compatível 

É possível a acumulação, podendo o servidor exercer 

o seu antigo cargo ou emprego e o mandato de 

vereador e receber pelos dois, respeitado o art. 37, 

XI, CF. 

Horário 

incompatível 

É vedada a acumulação, aplicando-se a regra do 

prefeito, em que o servidor afasta-se do cargo de 

origem e poderá escolher qual remuneração passará a 

perceber. 

 

A acumulação também precisa ser discutida quando tratar-se de 

servidores que recebem proventos em um ou nos dois cargos, empregos e 

funções. 

A terceira hipótese de acumulação autorizada pela Constituição Federal 

está prevista no art. 40, § 6o, que estabelece, em regra, não ser possível a 

percepção de mais de uma aposentadoria do regime próprio de previdência social, 

exceto as hipóteses de aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis em 

atividade. Dessa forma, admite- 

-se a acumulação de, no máximo, dois proventos de aposentadoria, quando 

tratar-se de dois cargos de professor, um de professor e outro técnico ou 

científico ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com 

profissão regulamentada por lei. 

Por fim, a quarta regra que autoriza a acumulação de cargos, empregos e 

funções no Brasil foi definida pela Emenda Constitucional no 20, de 15.12.98, 

que introduziu o § 10 no art. 37 da CF e dispõe ser vedada a percepção 

simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 

e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os 

cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, hipóteses permitidas para 

atividade (primeira hipótese desta obra). Também é permitida essa acumulação 
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quando o servidor, aposentado no primeiro, passar a exercer um cargo de 

mandato eletivo ou um cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração, hipóteses em que ele poderá receber os proventos do primeiro 

cargo e a remuneração do segundo, admitindo-se a acumulação. 

A regra que veda a acumulação de proventos mais remuneração não 

existia no texto original da Constituição de 1988 e só foi definida a partir da EC 

no 20, portanto, o constituinte reformador, pensando no direito adquirido 

daqueles servidores que já recebiam cumulativamente, definiu mais uma 

exceção no art. 11 do texto da EC no 20. A norma garante que os inativos que, 

até a publicação dessa Emenda, tenham ingressado novamente no serviço 

público possam continuar acumulando (a hipótese garante a acumulação de 

proventos mais remuneração), ficando vedada a acumulação de duas 

aposentadorias do regime próprio de previdência social, salvo nas hipóteses 

permitidas para a atividade do art. 37, XVI, da CF, conforme dispõe o art. 40, 

§ 6o, do mesmo diploma. 

 

Em resumo: 

 

REGRAS DE ACUMULAÇÃO 

No Brasil aplica-se o regime da não acumulação de cargo, emprego e função pública, 

só sendo essa possível nas hipóteses autorizadas pelo texto constitucional (art. 37, 

XVI e XVII, CF). 

HIPÓTESES REQUISITOS FUNDAMENTO 

Atividade + Atividade 

(servidor em atividade 

nos dois cargos ou 

Pode acumular desde que: 

a) o horário de trabalho seja 

Art. 37, XVI, CF 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

empregos, recebendo 

remuneração) 

compatível; 

b) a soma da remuneração não 

ultrapasse o teto remuneratório do 

art. 37, XI, da CF; 

c) uma das seguintes 

hipóteses: dois cargos de 

professor, um de professor e 

outro técnico ou científico e dois 

privativos de profissionais de 

saúde. 

Atividade + Atividade 

em exercício de 

mandato eletivo 

(servidor em atividade 

nos dois cargos ou 

empregos, sendo o 

segundo um mandato 

eletivo, recebendo 

remuneração) 

Pode acumular desde que: 

a) o horário de trabalho seja 

compatível; 

b) o mandato eletivo seja de 

vereador. 

* Caso o horário não seja 

compatível, fica vedada a 

acumulação, aplicando-se a regra 

do Prefeito. 

* Para os demais mandatos 

eletivos, federais, estaduais, 

distritais e prefeitos, não se 

admite a acumulação em nenhum 

caso. 

Art. 38, CF 

Aposentadoria + 

Aposentadoria 

Pode acumular nas mesmas 

hipóteses permitidas para a 
Art. 40, § 6o, CF 
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atividade, desde que: 

a) a soma da remuneração não 

ultrapasse o teto remuneratório do 

art. 37, XI, da CF; 

b) ocorra uma das seguintes 

hipóteses: dois cargos de professor, 

um de professor e outro técnico ou 

científico e dois privativos de 

profissionais de saúde. 

Aposentadoria + 

Atividade (servidor já 

aposentado em um cargo 

e retorna para outro 

cargo, estando nesse 

segundo em atividade) 

É possível acumular, desde que: 

a) se trate de uma das 

hipóteses permitidas para a 

atividade – art. 37, XVI, CF (regra 

1.); 

b) o segundo cargo seja um 

mandato eletivo (não importa em 

qual mandato); 

c) o segundo seja um cargo em 

comissão; 

d) a acumulação tenha sido 

constituída antes da EC no 20/98, 

indepen- 

dentemente da hipótese. 

Art. 37, § 10, CF 

 e art. 11, EC no 

20/98 

 

Ressalvadas essas quatro hipóteses em que a acumulação é possível, todas as 

demais representam conduta ilegal, e tratando-se de servidor público federal, 
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regido pela Lei no 8.112/90, a conduta representa uma infração funcional grave, 

punível com demissão.3 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 Conceito: é o designativo técnico para a chamada corrupção 

administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da 

Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica 

revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do 

erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo "tráfico de 

influência" nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos 

em detrimento dos interesses da sociedade.  

 

 Fonte: art. 37, § 4º, da CF e Lei 8.429/924  

 

 Natureza do Ilícito de Improbidade: natureza de ilícito civil, conforme 

decisão do STF na ADIN 2797.  

 

DICA IMPORTANTE: lembrando que há possibilidade da mesma 

conduta ser punida tanto na instância civil, quanto penal e 

administrativa, caso as leis respectivas assim o estabeleça.  Nesse caso 

aplica-se para cada processo a independência das instâncias, admitindo-

                                                           
3 Para os servidores titulares de cargo do âmbito federal, a Lei no 8.112/90 dispõe, em seu art. 132, que a acumulação ilegal de cargo é 
infração funcional punível com demissão. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a 
autoridade competente notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez 
dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento administrativo disciplinar sumário para a sua apuração e 
regularização imediata, conforme previsão do art. 133, da mesma lei.A jurisprudência do STF tem reconhecido a presunção de má-fé do 
servidor que, embora notificado, não faz a opção que lhe compete, cabendo, conforme o caso, a pena de demissão (RMS 23917/DF, STF – 
Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento: 02.09.2008, DJe: 18.09.2008). 
4 A Lei 8.429/92 foi alterada pela Lei 13.019/2014, 13.204/2015 e pela MP 703/2015.  
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se decisões diferentes.  Excepcionalmente haverá comunicação nas 

hipóteses de absolvição penal por inexistência de fato e negativa de 

autoria (art. 935, CC; art. 66, CPP e art. 126, da Lei 8112/90). 

 

 Sujeito passivo do ato de improbidade – rol previsto no art. 1º, caput 

e parágrafo único. 

Dispõe o art. 1º que os atos de improbidade praticados por qualquer agente 

público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 

de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para 

cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 

cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 

desta lei. O parágrafo único, por sua vez, afirma que estão também sujeitos às 

penalidades os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade 

que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público 

bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 

limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a 

contribuição dos cofres públicos. 

 

DICA IMPORTANTE: observe que para as pessoas jurídicas 

elencadas no parágrafo único a sanção patrimonial aplicável 

restringe-se à repercussão do ilícito aos cofres públicos. 

 

 Sujeito ativo do ato de improbidade 

O art. 2° conceitua agente público, para os efeitos da Lei de Improbidade 

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 
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mencionadas no artigo anterior5. O conceito é ampliado no art. 3º que afirma 

que as disposições da lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não 

sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade 

ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

 

 Modalidades de Atos de Improbidade:   

 Importam enriquecimento ilícito: Constitui ato de improbidade 

administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 

cargo, mandato, função, emprego ou atividade. Art. 9º.  

 

 Causam  prejuízo ao erário:  Constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres 

das entidades. Art. 10  

 

 Atentam contra os  princípios da administração: Constitui ato 

de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições. Art. 11 

DICA IMPORTANTE: É imprescindível fazer a leitura dos 

art. 9º, 10 e 11. As provas exigem o conhecimento das 

condutas descritas nos respectivos incisos!!! 

 

                                                           
5 A posição atual do STF é que o agente político responde por ato de improbidade no juízo de primeiro grau  
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 Sanções aplicáveis ao ato de improbidade – Art. 12  

 

Possíveis sanções por ato de improbidade – art. 12 

(aplicáveis cumulativamente ou não) 

Atos que importem 

enriquecimento ilícito 

Atos que importem 

dano ao erário 

Atos que atentam 

contra princípios da 

Administração 

perda de bens e valores 

acrescidos indevidamente 

perda de bens e valores 

acrescidos 

indevidamente 

_______ 

perda da função pública perda da função pública perda da função pública 

ressarcimento integral do 

dano, quando houver 

ressarcimento integral 

do dano, quando 

houver 

ressarcimento integral 

do dano, quando 

houver 

suspensão de direitos políticos 

– 8 a 10 anos 

suspensão de direitos 

políticos – 5 a 8 anos 

suspensão de direitos 

políticos – 3 a 5 anos 

multa civil – até 3 vezes o 

valor do acrescido 

multa civil – até 2 

vezes o valor do dano 

multa civil – até 100 

vezes o valor da 

remuneração do agente 

proibição de contratar de 

receber benefícios e 

incentivos fiscais e creditícios 

– 10 anos 

proibição de contratar 

de receber benefícios e 

incentivos fiscais e 

creditícios – 5 anos 

proibição de contratar 

de receber benefícios e 

incentivos fiscais e 

creditícios – 3 anos 
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JURISPRUDÊNCIA 

  

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 

5o, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 

(CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO – DOS PARÂMETROS DE 

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA 

JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA 

CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À 

EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO 

LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O 

CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE 

INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 

7.701/1988 E 7.783/1989. 1. Sinais de evolução da garantia fundamental do 

mandado de injunção na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1.1. 

No julgamento do MI no 107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, o Plenário 

do STF consolidou entendimento que conferiu ao mandado de injunção os 

seguintes elementos operacionais: I) os direitos constitucionalmente garantidos 

por meio de mandado de injunção apresentam-se como direitos à expedição de 

um ato normativo, os quais, via de regra, não poderiam ser diretamente 

satisfeitos por meio de provimento jurisdicional do STF; II) a decisão judicial que 

declara a existência de uma omissão inconstitucional constata, igualmente, a 

mora do órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a norma requerida; III) a 

omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão total do legislador 

quanto a uma omissão parcial; IV) a decisão proferida em sede do controle 

abstrato de normas acerca da existência, ou não, de omissão é dotada de eficácia 

erga omnes, e não apresenta diferença significativa em relação a atos decisórios 
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proferidos no contexto de mandado de injunção; V) o STF possui competência 

constitucional para, na ação de mandado de injunção, determinar a suspensão de 

processos administrativos ou judiciais, com o intuito de assegurar ao interessado a 

possibilidade de ser contemplado por norma mais benéfica, ou que lhe assegure o 

direito constitucional invocado; VI) por fim, esse plexo de poderes institucionais 

legitima que o STF determine a edição de outras medidas que garantam a posição 

do impetrante até a oportuna expedição de normas pelo legislador. 1.2. Apesar 

dos avanços proporcionados por essa construção jurisprudencial inicial, o STF 

flexibilizou a interpretação constitucional primeiramente fixada para conferir uma 

compreensão mais abrangente à garantia fundamental do mandado de injunção. A 

partir de uma série de precedentes, o Tribunal passou a admitir soluções 

“normativas” para a decisão judicial como alternativa legítima de tornar a 

proteção judicial efetiva (CF, art. 5o, XXXV). Precedentes: MI no 283, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, DJ: 14.11.1991; MI no 232/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ: 

27.03.1992; MI no 284, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão Min. Celso de 

Mello, DJ: 26.06.1992; MI no 543/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ: 24.05.2002; 

MI no 679/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ: 17.12.2002; e MI no 562/DF, Rel.a 

Min.a Ellen Gracie, DJ: 20.06.2003. 2. O MANDADO DE INJUNÇÃO E O DIREITO DE 

GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 2.1. O 

tema da existência, ou não, de omissão legislativa quanto à definição das 

possibilidades, condições e limites para o exercício do direito de greve por 

servidores públicos civis já foi, por diversas vezes, apreciado pelo STF. Em todas 

as oportunidades, esta Corte firmou o entendimento de que o objeto do mandado 

de injunção cingir-se-ia à declaração da existência, ou não, de mora legislativa 

para a edição de norma regulamentadora específica. Precedentes: MI no 20/DF, 

Rel. Min. Celso de Mello, DJ: 22.11.1996; MI no 585/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, 

DJ: 02.08.2002; e MI no 485/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ: 23.08.2002. 2.2. 

Em alguns precedentes (em especial, no voto do Min. Carlos Velloso, proferido no 

julgamento do MI no 631/MS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ: 02.08.2002), aventou-se 

a possibilidade de aplicação aos servidores públicos civis da lei que disciplina os 

movimentos grevistas no âmbito do setor privado (Lei no 7.783/1989). 3. DIREITO 
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DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO 

LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, 

DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA 

OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO 

COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E 

INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO. 3.1. A 

permanência da situação de não regulamentação do direito de greve dos 

servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das 

instituições de um Estado democrático de Direito (CF, art. 1o). Além de o tema 

envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente 

relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos de controle 

dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista 

tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado 

por uma verdadeira “lei da selva”. 3.2. Apesar das modificações implementadas 

pela Emenda Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de 

lei complementar para a de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se 

que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber 

tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa 

prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. 3.3. Tendo em vista 

as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito 

de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, 

assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é 

possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou 

omissão do Legislativo. 3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas 

vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a 

permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve 

dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de 

uma típica omissão judicial. 3.5. Na experiência do direito comparado (em 

especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote 

medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões 

inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

configure como ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2o). 4. 

DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA 

LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO 

DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE 

PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. 4.1. A disciplina do direito de greve 

para os trabalhadores em geral, quanto às “atividades essenciais”, é 

especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Na hipótese de 

aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos 

servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre 

as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos 

servidores públicos civis (CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o 

direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os 

cidadãos (CF, art. 9o,  § 1 o), de outro. Evidentemente, não se outorgaria ao 

legislador qualquer poder discricionário quanto à edição, ou não, da lei 

disciplinadora do direito de greve. O legislador poderia adotar um modelo mais ou 

menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço 

público, mas não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo 

texto da Constituição. Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante o 

STF, em sede do mandado de injunção, não se pode atribuir amplamente ao 

legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve dos 

servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental positivado. 

Tal premissa, contudo, não impede que, futuramente, o legislador 

infraconstitucional confira novos contornos acerca da adequada configuração da 

disciplina desse direito constitucional. 4.2. Considerada a omissão legislativa 

alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão somente no 

sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for 

devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis 

(CF, art. 37, VII). 4.3. Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços 

públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de 

cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja 

facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais 
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severo em razão de tratar-se de “serviços ou atividades essenciais”, nos termos 

do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não 

se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a 

regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses “serviços 

ou atividades essenciais” seja menos severa que a disciplina dispensada aos 

serviços privados ditos “essenciais”. 4.4. O sistema de judicialização do direito de 

greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam 

submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços 

públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, 

cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 

7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 

9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). 5. O 

PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE QUE 

ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE 

COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL 

(CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 7.783/1989. A 

APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA LEI No 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS 

CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO 

ATENDIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS 

DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM “EM PERIGO IMINENTE 

A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO” (LEI No 

7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, Art. 11). 5.1. Pendência do julgamento de 

mérito da ADI no 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, na qual se discute a 

competência constitucional para a apreciação das “ações oriundas da relação de 

trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração 

pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios” (CF, art. 114, I, na redação conferida pela EC no 45/2004). 5.2. Diante 

da singularidade do debate constitucional do direito de greve dos servidores 

públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de prestação 

jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e municipal, devem-se fixar também os 

parâmetros institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória 
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e ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o Poder 

Público e os servidores públicos civis. 5.3. No plano procedimental, afigura-se 

recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei no 7.701/1988 (que 

versa sobre especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em processos 

coletivos), no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos 

judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o 

momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos 

do inciso VII do art. 37 da CF. 5.4. A adequação e a necessidade da definição 

dessas questões de organização e procedimento dizem respeito a elementos de 

fixação de competência constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a 

possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de 

greve dos servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços 

públicos. Ao adotar essa medida, este Tribunal passa a assegurar o direito de 

greve constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da Constituição Federal, sem 

desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos – um 

elemento fundamental para a preservação do interesse público em áreas que são 

extremamente demandadas pela sociedade. 6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE 

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA 

JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO Art. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO 

PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE 

SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A 

APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos 

servidores públicos civis da Lei no 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do 

caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado 

ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de 

tratarem de “serviços ou atividades essenciais” (Lei no 7.783/1989, arts. 9o a 11). 

6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei no 

7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos 

judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o 

momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos 
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do inciso VII do art. 37 da CF. 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se 

definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação 

desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas 

condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou 

abranger mais de uma região da Justiça Federal, ou ainda, compreender mais de 

uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do 

Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, “a”, da Lei no 

7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma 

única região da Justiça Federal, a competência será dos Tribunais Regionais 

Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da 

jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a 

uma unidade da Federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça 

(também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de 

âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal 

Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de 

greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os 

parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em 

si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos 

âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do 

pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a 

excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 

7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à 

suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos 

dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha 

sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, 

ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa 

da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine). 6.5. 

Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar 

medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito 

de greve dos servidores públicos civis, tais como: I) aquelas nas quais se postule 

a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de 
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servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento 

paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; II) os interditos 

possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos 

eventualmente tomados por grevistas; e III) as demais medidas cautelares que 

apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da 

evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do 

direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de 

segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso 

Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no 

mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das 

Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam 

a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis (MI 670/ES, STF – 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento: 25.10.2007, DJ: 

31.10.2008) (grifos da autora). 

 

EMENTA: Servidor público em situação de acumulação ilícita de cargos ou 

empregos pode se valer da oportunidade prevista no art. 153, § 5o, da Lei no 

8.112/1990 para apresentar proposta de solução, comprovando o desfazimento 

dos vínculos, de forma a se enquadrar nas hipóteses de cumulação lícita. 

Contudo, o art. 153, § 5o, da Lei no 8.112/1990 não autoriza que o servidor 

prolongue indefinidamente a situação ilegal, esperando se valer do dispositivo 

legal para caraterizar, como sendo de boa-fé, a proposta de solução apresentada 

com atraso. No caso em exame, os empregadores do impetrante, quando 

consultados a respeito do desfazimento dos vínculos – fato que tinha sido 

informado pelo próprio impetrante ao Instituto Nacional do Seguro Social –, 

informaram que estes não haviam sido desfeitos, tendo um deles sido inclusive 

renovado. Recurso ordinário a que se nega provimento (RMS 26.929, STF – 

Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 19.10.2010, DJ: 

11.11.2010). 
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Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TETO 

REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA 

IMEDIATA DOS LIMITES NELA FIXADOS. EXCESSOS. GRAVE LESÃO À 

ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente 

juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave 

lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre 

matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas 

comprovado. II – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a 

percepção, por servidores públicos, de proventos ou remuneração acima do limite 

estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República enseja lesão à ordem 

pública. III – Observância do limite remuneratório dos servidores públicos 

estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, com redação dada pela 

Emenda Constitucional 41/2003. V – Impõe-se a suspensão das decisões como 

forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos 

diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. VI – 

Agravo regimental a que se nega provimento. (SS 4973 ED, Relator(a):  Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-26-03-2015) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE A 

VEREADORES. DOLO GENÉRICO. SUSPENSÃO DE DIREITOS 

POLÍTICOS.ABRANDAMENTO.1. Em virtude da perfeita compatibilidade 

existente entre o regime especial de responsabilização política e o regime 

de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, não há falar 

em inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa a 

vereadores.Precedentes.2. A compra de bens sem o procedimento licitatório, o 

qual foi dispensado indevidamente, configura o ato ilegal, enquadrando-se no 

conceito de improbidade administrativa. Tal conduta viola os princípios 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

norteadores da Administração Pública, em especial o da estrita legalidade.3. O 

dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa reflete-se na 

simples vontade consciente de aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os 

resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos 

resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber 

que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de 

finalidades específicas. Precedentes.4. Tem-se claro, diante da análise do acórdão 

recorrido, que houve bem descrita a conduta típica, cuja realização do tipo exige 

ex professo a culpabilidade. Dito de outro modo, violar princípios é agir 

ilicitamente. Como bem expresso pela Corte estadual, a culpabilidade é ínsita à 

própria conduta ímproba.5. In casu, a má-fé do administrador público é patente, 

sobretudo quando se constata que, na condição de Presidente da Câmara 

Municipal, nem sequer formalizou os procedimentos de dispensa de licitação.6. 

Ressalvou, o Tribunal a quo, entretanto, que deveriam ser impostas "penalidades 

mínimas, de modo razoável ao contexto e proporcional à extensão da improbidade 

constatada". Desse modo, mostra-se um contrassenso arredar a penalidade de 

perda de função pública, e, ao mesmo tempo, manter a suspensão de direitos 

políticos - também extremamente gravosa.7.  Deve-se, portanto, excluir a 

penalidade de suspensão de direitos políticos, mantendo-se as demais.Agravo 

regimental parcialmente provido.(AgRg no REsp 1214254/MG, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 

22/02/2011) 

 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA QUE INDICA A INDEVIDA DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO E A 

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA.TIPICIDADE DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM QUE PESE 

A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO. CAUSA DE PEDIR 

SUFICIENTE PARA EVENTUAL APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE DA SIMPLES 

DISPENSA DA SANÇÃO.1. Em que pese o entendimento de que as instâncias 

originárias são soberanas na análise das provas, sendo vedado ao STJ revolver em 
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recurso especial matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ), no presente caso, o 

cerne do debate transborda da aferição fática e deságua em uma discussão de 

direito.2. O Tribunal de origem entendeu que o termo aditivo que complementou o 

valor inicialmente subfaturado, mesmo diante de um juízo de cognição sumária 

que indicava a ausência de licitação e a violação dos princípios basilares da 

administração pública, foi suficiente para recompor o prejuízo sofrido pelo erário, 

de forma que não subsistiu a configuração da improbidade administrativa.3. A 

lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei n.8.429/92 

não exige dolo específico na conduta do agente nem prova da lesão ao 

erário. Basta a vontade de praticar o ato descrito na norma para ficar 

configurado o ato de improbidade.4. Devem os autos retornar às instâncias 

ordinárias para, por meio da instrução probatória, constatar se houve ou não 

violação dos princípios que regem a administração pública, bem como se o 

certame licitatório foi dispensado indevidamente, sendo tais fatos, caso 

comprovados, causa de pedir suficientes a ensejar a aplicação das sanções 

cominadas na Lei n. 8.429/92.Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 

1100213/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/12/2010, DJe 14/12/2010) 

 

COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE – 

NATUREZA – PRECEDENTE. De acordo com o entendimento consolidado no 

Supremo, a ação de improbidade administrativa possui natureza civil e, portanto, 

não atrai a competência por prerrogativa de função. 

(RE 377114 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

05/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 29-08-2014) 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. 

APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE 
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INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. 

REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO 

PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA 

PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo 

Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos 

de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de 

o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado 

quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo 

que cause dano ao Erário. 

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell 

Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos 

precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 

1.343.371/AM, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 

10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 

6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 

29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 

7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível 

quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na 

prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in 

mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, 

§ 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa 

importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
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indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em 

verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida 

de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento 

segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de 

conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo 

do art. 7º da Lei n. 8.429/92.Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante 

dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por 

instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o 

ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por 

prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da 

demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda 

medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja 

presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da 

coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".4. Note-se 

que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do 

julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso 

Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.5. 

Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de 

Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu 

esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que 

o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma 

peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo 

possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a 

indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da 

prática de atos de improbidade administrativa.6. Recursos especiais providos, a 

que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade 

dos bens dos promovidos.7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do 

art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) 
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PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA.PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DE 

PRIMEIRO GRAU PARA JULGAMENTO DE MAGISTRADOS EM AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.1. O Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 

2.797, declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do CPP, 

acrescidos por força da Lei n. 10.628/02. Assim, não é possível se conhecer da 

alegação de malferimento ao referido dispositivo, já que desvencilhado do 

ordenamento pátrio.2. "As prerrogativas de foro, pelo privilégio que, de certa 

forma, conferem, não devem ser interpretadas ampliativamente, numa 

Constituição que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns".(Inq. 687/SP, 

Tribunal do Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, julgado em 25.8.1999.).3. Ante o 

princípio da igualdade, é inadmissível a interpretação ampliativa da Lei n. 

1.079/1950 de modo a abrigar autoridades não constantes daquelas 

especificamente previstas.4. Cogente as normas que determinam a competência 

juízo de primeiro grau, não há que se cogitar em extinção do processo.Recurso 

especial provido.(REsp 1138173/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015) 

ANOTAÇÕES DA AULA 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

QUESTÕES DE CONCURSO 

1. PC-ES - Delegado de Polícia (adaptada).  

 
Analise as assertivas 

I. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, a de dois cargos de professor, a de um cargo de 
professor com outro técnico ou científico, a de dois cargos ou empregos privativos 

de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.  

RESPOSTA: CORRETA 

II. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público.  

RESPOSTA: CORRETA 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

2. VUNESP - 2015 - PC-CE - Delegado de Polícia Civil  
 

Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, 
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 

cargo, mandato, função, emprego ou atividade, nas entidades mencionadas na Lei 
no 8.429/1992, sujeitando o infrator, além do pagamento de multa civil, a perda 
dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral 

do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 
de 8 a 10 anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 
anos. 

 RESPOSTA: CERTO       
 

 
3. CESPE – PCDF – AGENTE DE POLÍCIA 
O conceito de agente público para a aplicação da Lei de Improbidade 

Administrativa abrange aqueles que exerçam, sem remuneração, função no 
âmbito da PCDF. 

 
RESPOSTA: CERTO       

 

 
4. CESPE -  Polícia Federal - Escrivão da Polícia Federal  

 
As penas aplicadas a quem comete ato de improbidade não podem ser cumuladas, 
uma vez que estaria o servidor sendo punido duas vezes pelo mesmo ato. 

 RESPOSTA: ERRADO 
 

5. CESPE -  PC-BA - Delegado de Polícia  

Um agente público que, agindo de forma culposa, gere lesão ao patrimônio 

público, estará obrigado a ressarcir integralmente o dano causado. 

 RESPOSTA: CERTO       
 
7.  PC-PA - Delegado de Polícia (ADAPTADA) 

 O agente público que exerce função em entidade fundacional da União, com 
qualquer forma de vínculo, mesmo que transitoriamente e sem 
remuneração, está sujeito à pena de suspensão dos direitos políticos de 

cinco a oito anos, se cometer ato de improbidade administrativa que atente 
contra os princípios da administração pública.  

RESPOSTA: ERRADO.  
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 A aplicação das sanções previstas para o ato de improbidade administrativa 
que causa lesão ao erário depende da rejeição das contas pelo órgão de 
controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.  

RESPOSTA: ERRADO.  

 Estão sujeitos às penalidades da lei os atos de improbidade praticados 

contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou 
incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem como daquelas 
entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 

com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, não 
se limitando, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito 

sobre a contribuição dos cofres públicos, em virtude da natureza repressiva 
e preventiva da sanção. 

RESPOSTA: ERRADO.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


 

                                                                                    
                               Fernanda Marinela             fernandamarinela         @FerMarinela 

 

                                             www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


 

                                                                                    
                               Fernanda Marinela             fernandamarinela         @FerMarinela 

 

                                             www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma

