
 

 

COLETÂNEA JURISPRUDENCIAL SOBRE AGENTES PÚBLICOS 

CONCURSO PÚBLICO 

Procedimental 

 é ilegal a exclusão de candidata gestante que, seguindo a orientação médica de que a 
realização de alguns dos vários exames exigidos poderia causar dano à saúde do feto, deixe 
de entregá-los na data marcada, mas que se prontifique a apresentá-los em momento 
posterior. (RMS 28.400-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/2/2013).  
 

 É possível a remarcação de teste de aptidão física em concurso público com o objetivo de 
proporcionar a participação de candidata comprovadamente grávida, ainda que o edital não 
contenha previsão nesse sentido. (RMS 37.328-AP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
21/3/2013) 
 

 A formulação, contra o sentenciado, de juízo de maus antecedentes, para os fins e efeitos a 
que se refere o art. 59 do Código Penal, não pode apoiar-se na mera instauração de 
inquéritos policiais (em andamento ou arquivados), ou na simples existência de processos 
penais em curso, ou, até mesmo, na ocorrência de condenações criminais ainda sujeitas a 
recurso (RE 464.947/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
 

 Na fase de investigação social em concurso público, o fato de haver instauração de inquérito 
policial ou propositura de ação penal contra candidato, por si só, não pode implicar a sua 
eliminação. (AgRg no RMS 39.580-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
11/2/2014) 
 

 O prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra limitação de idade em 
concurso público conta-se da ciência do ato administrativo que determina a eliminação do 
candidato pela idade, e não da publicação do edital que prevê a regra da limitação. (AgRg no 
AREsp 213.264-BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 5/12/2013) 
 

 Por isso tudo, anulou-se o ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação do 
recorrente e se determinou a efetivação de nova nomeação, com a devida intimação pessoal 
desse candidato. Precedentes citados: RMS 24.716-BA, DJe 22/9/2008, e RMS 22.508-BA, DJe 
2/6/2008. RMS 21.554-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/5/2010. 
 

 A convocação de candidato para a fase posterior de concurso público não pode ser realizada 
apenas pelo diário oficial na hipótese em que todas as comunicações anteriores tenham 
ocorrido conforme previsão editalícia de divulgação das fases do concurso também pela 
internet. (AgRg no RMS 33.696-RN, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22/4/2013) 

 

 Não tem direito a ingressar na carreira de policial militar o candidato à vaga em concurso 
público que tenha ultrapassado, no momento da matrícula no curso de formação, o limite 
máximo de idade previsto em lei específica e em edital. (RMS 44.127-AC, Rel. Min. Humberto 
Martins, julgado em 17/12/2013) 
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 A prorrogação do prazo de validade de concurso público é ato discricionário da administração, 
sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de conveniência e oportunidade 
adotados. (AgRg no AREsp 128.916-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/10/2012)  

 

 É admitida a realização de exame psicotécnico em concursos públicos se forem atendidos os 
seguintes requisitos: previsão em lei, previsão no edital com a devida publicidade dos 
critérios objetivos fixados e possibilidade de recurso. (RMS 43.416-AC, Rel. Min. Humberto 
Martins, julgado em 18/2/2014) 
 

 O candidato a cargo público federal pode ser eliminado em exame médico admissional, ainda 
que a lei que discipline a carreira não confira caráter eliminatório ao referido exame.  Isso 
porque a inspeção de saúde é exigência geral direcionada a todos os cargos públicos federais 
(arts. 5º, VI, e 14 da Lei 8.112/1990), daí a desnecessidade de constar expressamente na lei que 
disciplina a carreira da qual se pretende o ingresso.AgRg no REsp 1.414.990-DF, Rel. Min. 
Humberto Martins, julgado em 3/4/2014. 
 

 Ademais, embora haja previsão editalícia de que nenhum candidato merecerá tratamento 
diferenciado em razão de alterações patológicas ou fisiológicas (contusões, luxações, fraturas 
etc) ocorridas antes do exame ou durante a realização de qualquer das provas dele, que o 
impossibilitem de submeter-se às provas do exame físico ou reduzam sua capacidade física ou 
orgânica, inexiste previsão no edital de que a candidata seria eliminada em razão de gravidez, 
que não constitui alteração patológica (doença) tampouco alteração fisiológica que tenha 
natureza assemelhada à daquelas elencadas, não permitindo a interpretação analógica 
adotada pela autoridade coatora. Além disso, o STF firmou entendimento de que a gestação 
constitui motivo de força maior que impede a realização da prova física, cuja remarcação não 
implica ofensa ao princípio da isonomia. (RMS 31.505-CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, julgado em 16/8/2012)  

 Assim, incorre em abuso de poder a negativa de nomeação de candidato aprovado em 
concurso para o exercício de cargo no serviço público estadual em virtude de anterior 
demissão no âmbito do Poder Público Federal se inexistente qualquer previsão em lei ou no 
edital de regência do certame. (RMS 30.518-RR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
julgado em 19/6/2012)  

  O termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança que se 
insurge contra resultado obtido em exame psicotécnico é a data da publicação do ato 
administrativo que determina a eliminação do candidato, não a data da publicação do edital 
do certame. AgRg no AREsp 202.442-RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
9/10/2012.  

 É legítimo estabelecer no edital de concurso público critério de regionalização.RMS 33654/PR 
(decisão monocrática), Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
06/04/2012, DJe 23/04/2012. 

 

 

Direito à nomeação 
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 O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público tem 

direito subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior na ordem de 
classificação, aprovado dentro do número de vagas, for convocado e manifestar desistência.. 
AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/8/2015, DJe 
27/8/2015. 
 

 A desistência de candidatos convocados, dentro do prazo de validade do concurso, gera direito 
subjetivo à nomeação para os seguintes, observada a ordem de classificação e a quantidade de 
vagas disponibilizadas REsp 1324841/BA (decisão monocrática), Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 30/05/2012, DJe 12/06/2012.  

  
 

 Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no 

qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de 

acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, 

um dever imposto ao poder público. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal 

Pleno, julgado em 10/08/2011)  

 

 Assim, nos municípios com indicação de vaga, embora não se mencionasse quantas eram, é 

de presumir que pelo menos uma vaga estaria disponível. (AgRg no RMS 26.952-RS, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/4/2012)  

 

 Concurso público: vagas previstas em edital e direito subjetivo à nomeação – 1 O Plenário 
desproveu recurso extraordinário interposto de acórdão do STJ que, ao reconhecer o direito 
subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público no limite do número de 
vagas definido no edital, determinara que ela fosse realizada. Ressalvou-se a necessidade de se 
levar em conta situações excepcionalíssimas, a justificar soluções diferenciadas, devidamente 
motivadas de acordo com o interesse público. Essas situações deveriam ser dotadas das 
seguintes características: a) superveniência, ou seja, vinculadas a fatos posteriores à 
publicação do edital; b) imprevisibilidade, isto é, determinadas por circunstâncias 
extraordinárias; c) gravidade, de modo a implicar onerosidade excessiva, dificuldade ou 
mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras editalícias; d) necessidade, 
traduzida na ausência de outros meios, menos gravosos, de se lidar com as circunstâncias. RE 
598099/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, 10.8.2011. (RE-598099) 

 

  A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os candidatos aprovados em 

concurso público têm direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos 

cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do concurso. (AI 

728699 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013)  

 

 A Turma, por maioria, entendeu que, se o edital dispuser que serão providas as vagas oferecidas 
e outras que vierem a existir durante a validade do concurso, os candidatos aprovados fora do 
número de vagas oferecidas – mas dentro do número das vagas posteriormente surgidas ou 
criadas – têm direito líquido e certo à nomeação no cargo público, desde que a administração 
não motive a não nomeação. (RMS 27.389-PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 
14/8/2012)  

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=ROMS48266
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RMS+26952
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=598099&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=598099&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
https://webmail.sjp.pr.gov.br/owa/redir.aspx?C=3db0c43f152b4fd78083bf5cf01926f9&URL=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DRMS%2B27389#_blank


 
 

 Comprovada a necessidade de pessoal e a existência de vaga, configura preterição de 

candidato aprovado em concurso público o preenchimento da vaga, ainda que de forma 

temporária. (AI 820.065-AgR/GO, por mim relatado, 1ª Turma, unânime, DJe 05.9.2012). 

 

 Na hipótese de haver novas vagas, prestes a serem preenchidas, e razoável número de 

aprovados em concurso ainda em vigor quando da edição da Lei que criou essas novas vagas, 

não são justificativas bastantes para o indeferimento da prorrogação da validade de certame 

público razões de política administrativa interna do Tribunal Regional Eleitoral que realizou o 

concurso. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 581.113-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª 

Turma, unânime, DJe 31.5.2011). 

 A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os candidatos aprovados em 
concurso público têm direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos 
cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do concurso (STF. AI 
728699 RS Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 18/06/2013) 

 

 O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente somente surge 
quando, além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 
atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. Precedentes. (STF. AG. 
REG. NO RMS N. 29.915-DF. RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI) 

 Assim, tendo sido reconhecido pela Administração que os requisitos do edital foram 
observados no momento da posse da impetrante, afronta os princípios da boa-fé, da 
segurança jurídica e da razoabilidade tornar sem efeito sua nomeação após a efetiva 
confirmação pelo MEC do reconhecimento daquele curso, não podendo ela ser punida pela 
demora e burocracia do Estado. (RMS 25.219-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
julgado em 22/2/2011) 

 

 Não ocorre preterição na ordem classificatória quando a convocação para próxima fase ou a 
nomeação de candidatos com posição inferior se dá por força de cumprimento de ordem 
judicial. RMS 44672/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 11/03/2014, DJe 17/03/2014; 
 

 O candidato sub judice não possui direito subjetivo à nomeação e à posse, mas à reserva da 
respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes: 
AgRg no REsp 1137920/CE, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA  
 

 Não se aplica a teoria do fato consumado na hipótese em que o candidato toma posse em 
virtude de decisão liminar, salvo situações fáticas excepcionais. Precedentes: AgRg no RMS 
38535/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, 
DJe 20/03/2014;  
 

 

Clausula de barreira 
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 O Tribunal destacou que as cláusulas de barreira, de modo geral, elegeriam critérios 

diferenciadores de candidatos em perfeita consonância com a Constituição, à luz do art. 37, 
caput e II. Apontou que essas regras não constituiriam apenas medida operacional fundada em 
questões financeiras, mas também levariam em conta a limitação de recursos humanos 
presente na maioria dos concursos. (RE 635739/AL, rel. Min. Gilmar Mendes, 19.2.2014) 

 
 
 
 
Teoria do fato consumado 

 

 “situações de fato, geradas pela concessão de provimentos judiciais de caráter meramente 
provisório, não podem revestir-se, ordinariamente, tractu temporis, de eficácia jurídica que 
lhes atribua sentido de definitividade, compatível, apenas, com decisões favoráveis revestidas 
da autoridade da coisa julgada, notadamente nas hipóteses em que a pretensão deduzida em 
juízo esteja em conflito com a ordem constitucional, como ocorre na espécie dos autos”.   (RMS 
23544 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/11/2001)  
 

 É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado 
em situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do 
efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo, sob 
pena de se chancelar situação contrária à lei. (REsp 1.333.588-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 
julgado em 16/10/2012) 
 

 A Turma deu provimento ao recurso sob o fundamento de que o procedimento 
administrativo realizado por Tribunal de Contas estadual que importe em anulação ou 
revogação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no âmbito dos interesses 
individuais deve assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa à luz das cláusulas 
pétreas constitucionais do contraditório e do devido processo legal. (RMS 27.233-SP, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 7/2/2012) 

 

CUMULAÇÃO DE CARGOS 

 Caso exista compatibilidade de horários, é possível a acumulação do cargo de médico militar 
com o de professor de instituição pública de ensino. RMS 39.157-GO, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 26/2/2013.  

 

ESTABILIDADE 

 Servidores de empresas públicas e sociedades de economia mista, admitidos por concurso 
público, não gozam da estabilidade preconizada no art. 41 da CF, mas sua demissão deve ser 
sempre motivada (STF RE 589998/PI, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 20.3.2013) 

 

 A Seção, por maioria, entendeu que não é nulo processo administrativo disciplinar – PAD 
conduzido por servidores que não possuam estabilidade no atual cargo que ocupam, desde 
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que já tenham adquirido a estabilidade no serviço público. (MS 17.583-DF, Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, julgado em 12/9/2012) 

 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 A Justiça do Trabalho é a competente para processar e julgar as reclamações trabalhistas 

propostas por servidores públicos municipais contratados sob o regime celetista instituído 

mediante legislação municipal própria. AgRg no CC 116.308-SP, Min. Rel. Castro Meira, julgado 

em 8/2/2012.  

 

PRINCÍPIO DA BOA FÉ – RECEBIMENTO VALORES 

 É incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em 

decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração 

Pública. RMS 18.780-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/4/2012.  

 

 Portanto, não há que falar em boa-fé no recebimento da verba em questão, tendo em vista 

que o erro foi constatado e comunicado pela Administração antes que o pagamento fosse 

efetivado e os valores passassem a integrar o patrimônio dos servidores. RMS 33.034-RS, Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/2/2011. 

 

 Os valores percebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada 
não devem ser devolvidos aos cofres públicos. AgRg no AREsp 194.038-MG, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 18/10/2012.  

 

 É devida a restituição ao erário dos valores de natureza alimentar pagos pela Administração 
Pública a servidores públicos em cumprimento a decisão judicial precária posteriormente 
revogada. Não é possível, em tais casos, aplicar o entendimento de que a restituição não seria 
devida, sob o argumento de que o servidor encontrava-se de boa fé, porquanto sabedor da 
fragilidade e provisoriedade da tutela concedida. Precedente citado: EREsp 1.335.962-RS, 
Primeira Seção, DJe 2/8/2013. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 
8/10/2014. 

 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 Realçou-se que a Corte possui orientação consolidada no sentido de que, para a contratação 

temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de 

contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; e d) o interesse público 

seja excepcional. ADI 3430/ES, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 12.8.2009. (ADI-3430) 

 

 

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
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 A criação de cargos em comissão referentes a funções para cujo desempenho não é necessária 

a confiança pessoal viola o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.  Jurisprudência 
pacífica desta Suprema Corte nesse sentido. (AG. REG. NO AI N. 309.399-SP - RELATOR: MIN. 
DIAS TOFFOLI) 

 

ALTERAÇÃO DE REGIME JURIDICO 

 É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido da impossibilidade de o servidor público que 
teve o vínculo com a Administração transformado de celetista em estatutário pela Lei nº 
8.112/90 manter as vantagens típicas do regime anterior. (STF.  AG. REG. NO ARE N. 758.277-
DF - RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI) 
 

 

 

REMUNERAÇÃO 

 

IRREDUTIBILIDADE 

 Dessa forma, consignou-se que a garantia da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da 
CF) deve ser observada, desde que os valores percebidos se limitem ao teto do funcionalismo 
público. ( RMS 32.796-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/6/2012)  

 

DESCONTOS LEGAIS 

 

 Não é possível descontar, retroativa e diretamente em folha, os valores referentes à 
contribuição previdenciária incidente sobre gratificação recebida por servidor público quando 
a Administração deixa de recolher, por erro, na época própria. AgRg no AREsp 95.329-RO, Rel. 
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/10/2012.  

 

 É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os descontos em 
folha de pagamento, para fins de ressarcimento ao erário, devem ser precedidos de 
autorização do servidor público ou de procedimento administrativo em que sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. (STJ. Ag.Rg em Resp. 1116855-RJ) 

 

 Assim, deixando de apresentar antecipadamente o atestado particular para homologação, 

não é ilegal ou abusivo o ato que importou no desconto dos dias em que o servidor não 

compareceu ao serviço, nem justificou sua falta, nos estritos limites do art. 44 da Lei n. 

8.112/1990. RMS 28.724-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/5/2012. 
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PAGAMENTO 

 

 Incumbe à Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito da parte autora (art. 333, II, do CPC), que não houve o efetivo exercício 
no cargo, para fins de recebimento da remuneração, na hipótese em que é incontroversa a 
existência do vínculo funcional. AgRg no AREsp 116.481-GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
julgado em 4/12/2012.  
 

 Devem ser adimplidas por meio de folha suplementar – e não por precatório – as parcelas 
vencidas após o trânsito em julgado que decorram do descumprimento de decisão judicial 
que tenha determinado a implantação de diferenças remuneratórias em folha de pagamento 
de servidor público. AgRg no Ag 1.412.030-RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 
27/8/2013. 
 

 É possível a cumulação das execuções das obrigações de fazer – implementação de reajuste – 
e de pagar quantia certa – pagamento das prestações vencidas – na execução de sentença 
que concede reajustes salariais a servidor público.. REsp 1.263.294-RR, Rel. Min. Diva Malerbi 
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 13/11/2012.  
 

 O servidor público tem direito ao recebimento de auxílio-alimentação referente a período de 
férias. AgRg no REsp 1.360.774-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/6/2013. 

 

DESVIO DE FUNÇÃO 

 A Administração Pública não pode, sob a simples alegação de insuficiência de servidores em 
determinada unidade, designar servidor para o exercício de atribuições diversas daquelas 
referentes ao cargo para o qual fora nomeado após aprovação em concurso. RMS 37.248-SP, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/8/2013. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 

 Assim, diante do evidente prejuízo suportado pelo impetrante, que não teve assegurados os 

princípios da ampla defesa e do contraditório, direitos fundamentais constitucionalmente 

consagrados, reputou-se necessária a anulação do ato demissório e, consequentemente, sua 

notificação pessoal para que se manifeste acerca da anulação do ato de sua absolvição e da 

possibilidade de ser aplicada a pena de demissão. Precedente citado: SEC 1.102-AR, DJe 

12/5/2010. MS 14.016-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 29/2/2012. 

 

 Diante do exposto, a Turma deu parcial provimento ao RMS, concedendo em parte a segurança 

para anular a demissão dos recorrentes e determinar a reintegração aos cargos que 

ocupavam, ressalvada à Administração eventual aplicação de pena menos gravosa em 

decorrência das infrações disciplinares já apuradas, se for o caso. Precedentes citados: MS 
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12.369-DF, DJ 10/9/2007, e MS 8.401-DF, DJe 17/5/2009. RMS 29.290-MG, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, julgado em 18/2/2010. 

 

 pois a promoção da sindicância e do PAD cabe ao órgão ou entidade pública ao qual o 

servidor encontra-se vinculado no momento da infração, ainda que a notícia da falta tenha 

chegado ao conhecimento do ente público somente após a remoção do servidor.. MS 16.530-

DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22/6/2011. 

 Quanto ao primeiro deles, a Seção ratificou entendimento do STJ no sentido da 

inexigibilidade da narrativa minuciosa dos fatos na portaria inaugural do processo disciplinar, 

tendo em vista que a finalidade principal do mencionado ato é dar publicidade à designação 

dos agentes responsáveis pela instrução do feito. Destarte, a descrição pormenorizada das 

condutas imputadas a cada investigado foi realizada na fase do indiciamento. No que diz 

respeito à composição da comissão de processo disciplinar, o art. 149 da Lei n. 8.112/1990 reza 

que apenas o presidente do colegiado tenha a mesma hierarquia, seja ocupante de cargo 

efetivo superior ou de mesmo nível, ou tenha escolaridade igual ou superior à do indiciado, 

mas não dos demais membros da comissão. Também não há nulidade na ausência de termo 

de compromisso do secretário da comissão, uma vez que a nomeação para a função de 

membro de comissão de PAD decorre da própria lei e recai sobre servidor público, cujos atos 

gozam da presunção de veracidade. MS 14.797-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 

28/3/2012. 

 

 A possibilidade de a administração valer-se do prazo vintenário previsto no CC/2002 para 
impor sanções e de o administrado só ter o quinquenal do Dec. n. 20.910/1932 para veicular 
suas pretensões escapa dos cânones da razoabilidade e isonomia, princípios norteadores da 
atuação do administrador, máxime no campo sancionatório. REsp 1.057.754-SP, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 23/3/2010. 

 

 Concluiu-se que a Lei 8.112/90 autorizaria o julgador a alterar a penalidade imposta ao 
servidor pela comissão processante, desde que a decisão estivesse devidamente 
fundamentada (RMS 24619/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 11.10.2011) 

 

 Sabe-se que, conforme o art. 149 da Lei n. 8.112/1990, o processo disciplinar deve ser 
conduzido por comissão composta de três servidores estáveis. A Turma, por maioria, 
entendeu que essa exigência é uma garantia ao investigado, pois tem por escopo assegurar a 
independência total desses servidores, sem ingerência da chefia. Dessa forma, a estabilidade 
deve ser no cargo, e não apenas no serviço público, pois este não oferece ao servidor essa 
independência. AgRg no REsp 1.317.278-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
28/8/2012.  

 

 O magistrado afastado cautelarmente de suas funções até o término do processo 
administrativo disciplinar não tem direito ao gozo de férias e ao pagamento do terço 
constitucional, bem como à conversão dos dias em pecúnia.. RMS 33.579-SP, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 9/10/2012.  
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 Ressalte-se que a utilização de analogias ou de interpretações ampliativas, em matéria de 

punição disciplinar, longe de conferir ao administrado uma acusação transparente, pública, e 
legalmente justa, afronta o princípio da tipicidade, corolário do princípio da legalidade, 
segundo as máximas: nullum crimen nulla poena sine lege stricta e nullum crimen nulla poena 
sine lege certa, postura incompatível com o Estado Democrático de Direito (STJ. RMS 
16234/GO) 

 

 Portaria que não contém a descrição dos fatos imputados ao servidor público contém grave 
vício de nulidade, porque afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa”. (STJ – 
ROMS nº 10.578/PA, Rel. Min. Vicente Leal). 

 

APOSTILAMENTO 

 Há direito líquido e certo ao apostilamento no cargo público quando a Administração Pública 
impõe ao servidor empossado por força de decisão liminar a necessidade de desistência da 
ação judicial como condição para o apostilamento e, na sequência, indefere o pleito 
justamente em razão da falta de decisão judicial favorável ao agente. MS 13.948-DF, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/9/2012.

1
  

 
SINDICÂNCIA 

 

 O Verbete 14 da Súmula Vinculante do STF (É direito do defensor, no interesse do representado, ter 
acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado 
por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa) não 
alcança sindicância que objetiva elucidação de fatos sob o ângulo do cometimento de 
infração administrativa. Com base nessa orientação, a 1ª Turma negou provimento a agravo 
regimental em que se reiterava alegação de ofensa ao referido enunciado, ante a negativa de 
acesso a sindicância. Rcl 10771 AgR/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 4.2.2014.  

 

CONTROLE  JUDICIAL 

 É inviável em MS a revisão de penalidade imposta em PAD, sob o argumento de ofensa ao 
princípio da proporcionalidade, por implicar reexame do mérito administrativo. Precedentes 
citados: RMS 32.573-AM, DJe 12/8/2011; MS 15.175-DF, DJe 16/9/2010, e RMS 33.281-PE, DJe 
2/3/2012. MS 17.479-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2012.  

 

                                                           

 1 Apostilamento: Garantia de continuidade da percepção da remuneração de cargo 
comissionado, quando o ocupante de cargo efetivo é exonerado sem ser a pedido e conte com 
tempo de exercício previsto em lei. Exemplo: O Servidor João é um servente escolar com salário 
de R$470,00 mês. O Prefeito o convidou para ser um secretário, cargo comissionado, que 
recebe em média R$4.500,00 mês. Passados 5(cinco) anos como secretário, o Prefeito resolveu 
“apostilar” João que continuou trabalhando como secretário por mais 3 anos, somando um 
total de 8 anos trabalhados no cargo. No 8º ano um novo Prefeito assume a Administração e 
João retorna ao seu cargo de servente. Pelo estatuto do Servidor ele terá direito a receber 50% 
dos R$4.500,00 mês, ou seja, R$2250,00 mesmo exercendo a função de servente, visto que o 
João foi “Apostilado” com 5 anos de exercício do cargo comissinado.  
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 A Turma reiterou o entendimento de que o controle jurisdicional de ato administrativo que 

impõe sanção disciplinar a servidor público é amplo, não havendo discricionariedade em tal 
ato. Ao aplicar a sanção disciplinar, a administração deve estar amparada em elementos 
probatórios contundentes, ademais quando se trata de anulação da nomeação de servidor. 
No caso, tal anulação se deu exclusivamente com base em laudo estatístico (método de 
Coaster) e, por estar fundado em probabilidades, não pode servir como único fundamento 
para anular o ato de nomeação. RMS 24.503-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 
15/12/2009. 

 O processo criminal instaurado, da mesma forma que não obstou a posse, também não deve 

impedir a conclusão dos trâmites do estágio probatório e o reconhecimento da estabilidade 

do recorrente, pois ainda não há decisão transitada em julgado. RMS 32.257-SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 10/5/2011. 

 

 Anote-se, por fim, ser possível ao Judiciário examinar a motivação do ato que impõe pena 

disciplinar ao servidor, isso com o desiderato de averiguar se existem provas suficientes da 

prática da infração ou mesmo se ocorre flagrante ofensa ao princípio da proporcionalidade, 

tal como ocorreu na hipótese. MS 14.993-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado 

em 8/6/2011. 

 

Esfera administrativa, civil e penal 

 

 Para o Min. Gilson Dipp, em voto-vista vencedor, a independência das instâncias civil, penal e 

administrativa permite que a Administração imponha ao servidor a pena de demissão em 

caso de improbidade administrativa, pois uma infração disciplinar tanto pode ser 

reconhecida como ato de improbidade na via administrativa quanto se sujeitar ao processo 

judicial correspondente. MS 15.054-DF, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. 

para acórdão Min. Gilson Dipp, julgado em 25/5/2011.  

 

 A Turma reiterou que a pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração 
administrativa que também configura crime em tese somente se sujeita ao prazo prescricional 
criminal quando instaurada a respectiva ação penal. REsp 1.116.477-DF, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, julgado em 16/8/2012.  

 

 Destacou-se ainda que este Superior Tribunal, ao interpretar o art. 142, § 2º, da Lei n. 

8.112/1990, entendeu que, se o servidor público cometer infração disciplinar também 

tipificada como crime, somente se aplica o prazo prescricional previsto na legislação penal 

quando os fatos igualmente forem apurados na esfera criminal. MS 14.040-DF, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 25/5/2011.  

 

 A Seção reconheceu que é impossível o agravamento da penalidade imposta a servidor 
público após o encerramento do respectivo processo disciplinar, ainda que a sanção 
anteriormente aplicada não esteja em conformidade com a lei ou orientação normativa 
interna. MS 10.950-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 23/5/2012. 
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 Assim, demonstrado o interesse da referida autoridade na condução do processo 
administrativo e no seu resultado, seja interesse direto seja indireto, o fato de o denunciante 
ter julgado os denunciados, entre os quais o impetrante, configura uma ofensa não somente ao 
princípio da imparcialidade, mas também da moralidade e da razoabilidade ... MS 14.959-DF, 
Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ-CE), julgado em 23/2/2011. 

 

 Por isso, não se pode admitir que o servidor que realizou as investigações e exarou um juízo 

preliminar acerca da possível responsabilidade disciplinar do sindicado, considerando 

patentes a autoria e materialidade de infração administrativa, determine a instauração do 

processo administrativo e, em seguida, aprove o relatório final produzido. MS 15.107-DF, Rel. 

Min. Jorge Mussi, julgado em 26/9/2012. 

 

 Não deve ser paralisado o curso de processo administrativo disciplinar apenas em função de 
ajuizamento de ação penal destinada a apurar criminalmente os mesmos fatos investigados 
administrativamente. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013. 
 
 

 Não é obrigatória a intimação do interessado para apresentar alegações finais após o 
relatório final de processo administrativo disciplinar. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto 
Martins, julgado em 8/5/2013. 
 

 Deve ser aplicada a penalidade de demissão ao servidor público federal que obtiver proveito 
econômico indevido em razão do cargo, independentemente do valor auferido. Isso porque 
não incide, na esfera administrativa — ao contrário do que se tem na esfera penal —, o 
princípio da insignificância quando constatada falta disciplinar prevista no art. 132 da Lei 
8.112/1990. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013. 
 

Provas 

 É possível utilizar, em processo administrativo disciplinar, na qualidade de “prova 
emprestada”, a interceptação telefônica produzida em ação penal, desde que devidamente 
autorizada pelo juízo criminal e com observância das diretrizes da Lei 9.296/1996. MS 16.146-
DF, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 22/5/2013. 

 

 No que se refere à prova emprestada, consignou ser cabível a sua adoção no PAD consoante a 
jurisprudência do STF e do STJ, desde que respeitados os princípios citados. MS 13.161-DF, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/2/2011. 

 

 É possível utilizar, em processo administrativo disciplinar, na qualidade de “prova 
emprestada”, a interceptação telefônica produzida em ação penal, desde que devidamente 
autorizada pelo juízo criminal e com observância às diretrizes da Lei n. 9.296/1996.. MS 
14.140-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 26/9/2012.  
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 A prorrogação motivada do prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão em processo 

administrativo disciplinar não acarreta, por si só, a nulidade do procedimento. MS 16.031-DF, 
Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 26/6/2013. 

 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

 A 2ª Turma concedeu habeas corpus para aplicar o princípio da insignificância em favor 
de ex-prefeito que, no exercício de suas atividades funcionais, utilizara-se de máquinas e 
caminhões de propriedade da prefeitura para efetuar terraplenagem em terreno de sua 
residência. HC 104286/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 3.5.2011. (HC-104286) 

 

 Ante o empate na votação, a 2ª Turma deferiu habeas corpus para aplicar o princípio da 
insignificância em favor de policial militar acusado pela suposta prática do crime de 
furto (CPM, art. 240, caput, c/c art 9º, I). HC 108373/MG, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, 
red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 6.12.2011.  
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