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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do 
Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito 
Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar um e-book que foi feito com muito cuidado 
para auxiliá-lo(a) na próxima prova da OAB. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, entre os dias 07/02 e 19/02, o Estratégia OAB realizará a Jornada 
do Futuro Advogado, a MELHOR reta final para o XXXIV Exame de Ordem. Você realmente não pode perder 
o que estamos preparando!

Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique nos botões e participe dos Canais 
abaixo: 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/oab2021
https://www.redirectmais.com/run/jornada-xxxiv
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TEMA 01 - AGENTES PÚBLICOS 

Cargos públicos  

• Função Pública: Seria o conjunto de atribuições e responsabilidades de um servidor, ou seja, as 
tarefas efetivamente desenvolvidas por ele. 

• Emprego Público: É a relação funcional de trabalho que conta com um conjunto de atribuições e 
responsabilidades, com regime Celetista (CLT) - Empregado público que trabalha nas pessoas 
jurídicas de direito privado; 

• Carreira: Conjunto e organização de cargos de forma hierarquizada (agrupamento de classes da 
mesma profissão); 

• Classe: Agrupamento de cargos de mesma profissão, com ¡idênticas funções, atribuições, 
responsabilidades e vencimentos; 

• Quadro: Conjunto de carreiras e quadros isolados que compõem a estrutura de um determinado 
órgão. 

Continuando, temos os contratos temporários, que seriam uma situação excepcional de contratação, 
devidamente autorizada pela nossa Constituição Federal, ou seja, são pessoas que não serão efetivas de 
determinado cargo, pelo contrário, o exercerá em caráter temporário.  No contrato temporário, os agentes 
públicos serão contratados sem concurso público. Será feito apenas um processo seletivo simplificado, 
regulado pelo artigo 3º da Lei 8.745/93. 

Cargo em comissão 

Esses cargos correspondem ao exercício de funções de chefia, direção e assessoramento. Serão ocupados 
em caráter provisório e poderão ser preenchidos por qualquer pessoa, independentemente de concurso 
público, pois são baseados na confiança e são de livre nomeação e exoneração. 

Importante saber que cargo em comissão é diferente de funções de confiança, estas correspondem ao 
exercício de funções de chefia, direção e assessoramento, mas ocupados em caráter provisório por 
servidores de carreira, efetivos. Portanto, a diferença reside no fato de que as funções de confiança são 
conferidas à agentes que já possuem um cargo público de natureza efetiva. 

Contudo, vale ressaltar que a liberdade de nomeação para os cargos em comissão deve ser relativizada pelos 
princípios constitucionais da Administração Pública. Por isso, o STF, com fundamento nos princípios da 
moralidade e da impessoalidade, editou a Súmula Vinculante 13 para vedar o nepotismo, direto e cruzado, 
na Administração direta e indireta de todos os Poderes. 

Vejamos então a súmula vinculante nº 13 do STF que trata do tema: "Súmula Vinculante 13 - STF - A 
nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 
Constituição Federal." 

A vedação também alcança o "nepotismo cruzado”. 
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Importante salientar que a Súmula Vinculante nº 13 não se aplicará aos cargos de provimento efetivo. 
Portanto, na hipótese de um determinado candidato ser aprovado para procurador no mesmo município 
onde o pai é prefeito, não existirá óbice com base no nepotismo.  

Ademais, os cargos políticos no âmbito da administração pública, ou seja, aqueles que compõem a estrutura 
do poder, como os secretários do estado, ou do município, em regra, também não incorrerão em nepotismo.  

Todavia, poderá ficar caracterizado o nepotismo, mesmo em se tratando de cargo político, caso fique 
demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação 
técnica ou inidoneidade moral do nomeado. 

Cargos efetivos 

Os cargos efetivos contam com a maior garantia de vínculo, não podendo ser exonerados livremente.  Aqui, 
existe a necessidade de prévia aprovação em concurso público e a nomeação feita será em caráter definitivo, 
adquirindo o servidor estabilidade, segundo as regras constitucionais. Vale lembrar que isto não significa 
que não possam ser demitidos, mas que, apenas poderão ser exonerados após processo administrativo 
correspondente. 

Cargos vitalícios 

Tratam-se de cargos ainda mais seguros dentro da administração pública, os quais possuem maior garantia 
de permanência, uma vez que o desligamento do servidor apenas poderá ocorrer por meio de sentença 
judicial transitada em julgado.  

Na Constituição de 1988, são vitalícios os cargos dos membros da Magistratura, consoante art. 95, I, CF/88, 
do Tribunal de Contas, de acordo com o art. 73, § 3º, CF/88 e do Ministério Público, conforme art. 128, § 
5ºº, a, CF/88. 

Formas de provimento 

Provimento é o ato do poder público que designa para ocupar cargo, emprego ou função a pessoa física que 
preencha os requisitos legais. É, em outras palavras, o preenchimento do cargo público. 

Provimento originário:  

Dá-se com a Nomeação. Ocorre quando o candidato é nomeado efetivamente para o cargo público, 
independente de possuir qualquer vínculo anterior com a administração. Aqui é necessário um concurso 
público, não se confundido com um concurso interno.  

Provimento derivado 

Um servidor que já possui vínculo anterior com a administração pública, é investido em outro cargo dentro 
da mesma carreira. O provimento derivado poderá ser de três maneiras. 

No Provimento Derivado Vertical, temos as seguintes hipóteses: promoção, quando o servidor é promovido 
dentro da mesma carreira em cargos escalonados, ocupando um cargo mais elevado. Vale destacar que este 
tipo de provimento é possível no Brasil; ou ascenção, transposição ou acesso: Esta hipótese de provimento 
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foi abolida pelo texto constitucional. Permitia o provimento de determinado servidor público em cargo de 
carreira diferente da sua, sem prévia aprovação em concurso público. 

Há ainda o provimento derivado horizontal. É a hipótese na qual existe a mudança de cargo, mas que não 
caracteriza uma progressão ou um crescimento funcional do servidor. Por exemplo temos a readaptação, a 
qual trata do servidor investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física e mental.  

Outra forma de provimento derivado horizontal, referia-se à transferência que permitia ao servidor estável 
de cargo efetivo, migrar para outro órgão ou quadro diverso para ocupar função idêntica. Esta forma de 
provimento foi extinta.  

Também temos a reintegração, que trata da hipótese de retorno do servidor ao cargo anteriormente 
ocupado quando invalidada sua desinvestidura por decisão administrativa ou judicial. Por exemplo, caso um 
servidor seja demitido em um Processo Administrativo Disciplinar, mas consiga reverter esta decisão no 
poder judiciário ou administrativamente, será reintegrado ao seu cargo previamente ocupado.  

A lei 8.112/90 trata deste tipo de provimento derivado horizontal, no seu artigo 28. Quando ocorrer a 

hipótese do artigo 28, §2º, o eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, aqui estamos diante 
do que se conhece por recondução, que também seria um provimento derivado horizontal, no qual existe o 
retorno do servidor para seu cargo de origem quando o antigo ocupante foi reintegrado ou o servidor for 
inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. Encontra-se expressamente disposto no artigo 29 
da Lei 8.112/90. 

Por último, temos o provimento derivado horizontal, conhecido como reversão. Trata-se da hipótese na qual 
existe o retorno do servidor para seu cargo de origem, quando desaparece o motivo que ensejou a concessão 
da aposentadoria por invalidez.  

Concurso Público 

Nos termos do artigo 37, inciso I e II da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, 
os cargos públicos no Brasil, serão acessíveis tanto aos brasileiros, natos ou naturalizados, como os 
estrangeiros, estes últimos apenas na forma da Lei, conforme previsão constitucional expressa.  

OS requisitos de acesso aos cargos públicos devem estar previstos sempre em Lei. Além disso, o edital do 
concurso público deverá pautar-se pelos dispositivos legais correspondentes. Isto quer dizer que o edital do 
concurso poderá impor cláusulas que barrem determinados candidatos, por exemplo, em razão da altura ou 
da idade, desde que exista EXPRESSA previsão em lei em sentido formal. Logo, um decreto ou ato 
administrativo não poderá prever este tipo de situações. 

Estabelece a súmula 683 do STF, que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima 
em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo 
a ser preenchido. 

O Edital é a lei do certame, ou seja, uma vez publicado, gera direitos e obrigações entre os envolvidos. Por 
exemplo, se o edital diz que os critérios de classificação de uma determinada maneira, não poderão ser 
alterados no decorrer do certame.  

Quando tratamos do prazo de validade do concurso público, devemos entender que este será de até dois 
anos, conforme disposição constitucional, especificamente no artigo 37, inciso III,  
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O inciso IV, do artigo 37, da CF/1988 estabelece a ordem de classificação do certame. Para não existir afronta 
ao princípio da moralidade e da impessoalidade, deve ser convocado, durante o prazo previsto no edital, 
apenas o aprovado em concurso público, tendo este prioridade sobre os novos concursados para assumir o 
mesmo cargo ou emprego, dentro da carreira. 

O candidato aprovado dentro do número de vagas do edital, possui direito subjetivo a ser nomeado, no 
prazo de validade do concurso. Podendo o administrador público, discricionariamente escolher, dentro 
daquele prazo de validade, quando será nomeado.  

O candidato aprovado fora do número de vagas do edital, terá mera expectativa de direito a ser nomeado. 
Mas existe uma hipótese, na qual caso existir uma quebra na ordem de classificação, surgirá o direito do 
candidato preterido, daí sim, um direito subjetivo. É que estabelece a súmula 15 do STF que, dentro do prazo 
de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem 
observância da classificação.  

Além disso, também terá direito subjetivo o candidato aprovado quando surgirem novas vagas, ou for aberto 
novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora 
das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.  

Por fim, o inciso VIII do artigo 37 da CF/1988 determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 

Acumulação de cargos públicos e Teto Remuneratório 

A acumulação de cargos públicos remunerados é vedada em regra, mas existem certas exceções. Para que 
seja permitida a acumulação de cargos o cargo, faz-se necessário observar alguns requisitos essenciais 
dispostos constitucionalmente, tais como a compatibilidade de horário, serem dois cargos de professor ou 
um cargo de professor e outro técnico ou científico ou dois cargos de profissionais de saúde.  

 

A proibição se estende a empregos e funções e abrange tanto as autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo 
poder público. 

Quanto ao teto remuneratório, a criação de cargos, a reestruturação da carreira e o aumento da 
remuneração dos servidores públicos deverá ser prevista em lei de iniciativa do Poder Executivo. Esta 
matéria encontra-se elencada no artigo 61, da CF. 

Existe proibição constitucional sobre o aumento indiscriminado dos salários dos servidores públicos, 
estabelecendo-se um verdadeiro teto remuneratório no inciso XI do artigo 37 da CF. Esquematizemos esta 

Acumulação de cargo público

Regra: Vedada
Exceção:

Dois cargos de 
Professor

Profesor + 
cargo técnico 
ou científico

2 Profissionais 
da saúde 
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parte para melhor entender o que nos traz este inciso um pouco extenso: 

 

A jurisprudência do STF, pacificou que, na acumulação de cargos, empregos e funções, o teto remuneratório 
não será analisado do somatório dos ganhos do agente público, mas sim sobre cada um dos vínculos.  

Remuneração e Aposentadoria do Servidor Público 

Remuneração 

"Remuneração é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens 
pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua 
situação funcional." (FILHO, 2018, p. 851) 

A remuneração básica consiste na importância que o servidor recebe em decorrência do seu cargo ou 
emprego, podendo ou não, ser acrescida de gratificações ou outras parcelas. 

Regra importante, é a da irredutibilidade dos salários dos servidores públicos, que como brilhantemente 
explica o Prof. Carvalho Filho: "Quanto ao valor mínimo de retribuição, a vigente Constituição oferece aos 
servidores públicos a mesma garantia atribuída aos empregados em geral: nenhuma remuneração pode ser 
inferior ao salário mínimo (art. 7 o , IV c/c art. 39, § 3 o , CF). Para o valor mínimo, considera-se o total da 
remuneração, e não o vencimento do cargo em si: assim, pode este ser inferior àquele valor, mas se lhe 
acrescerá parcela pecuniária (abono) para ser alcançada a remuneração mínima. Portanto, salário mínimo 
para o servidor indica a sua remuneração mínima". (FILHO, 2018, p. 853) 

Regime Previdenciário do Servidor Público 

A aposentadoria é um direito que a Constituição garante ao servidor público de receber determinada 
remuneração quando estiver inativo, após a ocorrência de fato jurídico-administrativo previamente 
estabelecido. 

Teto Remuneratório 
máximo

Subsídio 
mensal do 

STF

No Poder 
Executivo o limite 

é:

Estados e DF: 
O Subsídio 
mensal do 

Governador

Municípios: O 
Subsídio 

mensal do 
Prefeito

No Poder 
Legistlativo o 

limite é: 

O Subsídio 
mensal dos 
Deputados
Estaduais e

Distritais

No Poder 
Judiciário o limite 

é:

Subsídio mensal 
dos 

Desembargadores 
do Tribunal de 

Justiça

Limitado a 90,25% 
do subsídio mensal 

dos ministros do STF

Aplica-se também aos 
membros do MP, 
Procuradores e 

Defensores Públicos.
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O ato que formaliza a aposentadoria sofre controle externo do Tribunal de Contas e controle interno como 
prerrogativa do autocontrole da Administração Pública.  

Existem dois grandes regimes de previdência, o próprio e o geral.  Os servidores públicos titulares de cargos 
efetivos estão acobertados pelo regime jurídico próprio ou RPPS, elencado no artigo 40 da CF/88. 

Conceitos básicos da Lei 8.112/90 

A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Para Marcelo Alexandrino: "enquanto a nomeação é 
um ato unilateral da autoridade competente, mediante o qual é dado provimento a um cargo público, sem 
que haja qualquer participação ou necessidade de anuência do nomeado, a posse é um ato bilateral por 
meio do qual o servidor é investido nas atribuições e responsabilidades inerentes a seu cargo." 

A posse só se dará com a assinatura do respectivo termo dentro do prazo de 30 dias após a nomeação. 

Para memorizar, a sequência lógica é a seguinte: primeiro o candidato será aprovado na prova do concurso 
público, logo será nomeado, após será investido com a respectiva posse e, por último, começará a exercer 
efetivamente o cargo público. 

Depois da entrada efetiva no exercício do cargo público, entrará o servidor na fase conhecida 
como estágio probatório. Este estágio visa avaliar a aptidão que o servidor possui para o exercício de um 
determinado cargo, tendo como prazo de duração 3 anos.  

Os requisitos do artigo 20 da Lei 8.112/90 continuam válidos, devendo o servidor ser avaliado na sua 
assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade durante o estágio 
probatório, que não custa repetir, é de 3 anos. 

O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O problema é que, a lei 
específica que o inciso VII, parte in fine versou, nunca foi editada, portanto, os servidores públicos, em 
decorrência da omissão legislativa, impetraram Mandados de Injunção tendo decidido o STF que se aplica a 
legislação privada sobre o direito a greve aos servidores públicos.  

Poderá o servidor público, em estágio probatório, participar de movimento grevista, sem prejudicar sua 
avaliação.  

Para o STF, a greve seria uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, portanto, não é remunerada, 
sendo possível o desconto do seu ponto e salário. 

Porém, se a greve é resultado de um ato ilícito da Administração Pública, não é possível realizar o desconto 
do ponto dos servidores grevistas acaso fique demonstrado que a greve fora causada por conduta ilícita do 
poder público, a exemplo do atraso ou não pagamento de salários aos servidores públicos civis ou outra 
conduta recriminável que tenha justificado o início do movimento paredista.  

Decidiu o STF que a justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de 
servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas. 

Ademais, o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a 
todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 

Regime Disciplinar 

Começaremos pelos deveres dos servidores públicos que se encontram no artigo 116 da Lei 8.112/90: 
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Art. 116.  São deveres do servidor: 

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

II - ser leal às instituições a que servir; 

III - observar as normas legais e regulamentares; 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

V - atender com presteza: 

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por 
sigilo; 

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; 

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para apuração; (Redação dada pela Lei 
nº 12.527, de 2011) 

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;  

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

X - ser assíduo e pontual ao serviço; 

XI - tratar com urbanidade as pessoas; 

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via 
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, 
assegurando-se ao representando ampla defesa. 

No caso do servidor faltar com seus deveres legais, se não for aplicável uma penalidade mais grave, incorrerá 
na pena de advertência. Em caso de reincidência, aplicar-se-á a penalidade de suspensão ao servidor.  

Diferentemente dos deveres, as proibições são vedações específicas, e no caso de descumprimento, a lei 
comina penalidades disciplinares específicas. As penalidades aplicadas poderão ser a advertência, 
suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão ou de função 
comissionada. 

Lei 8.112/90:  

Art. 127.  São penalidades disciplinares: 

I - advertência; 

II - suspensão; 

III - demissão; 

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

V - destituição de cargo em comissão; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art43
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VI - destituição de função comissionada. 

Já as proibições se encontram elencadas no art. 117 da mesma lei: 

Art. 117.  Ao servidor é proibido: (Vide Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; 
—> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição; —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

III - recusar fé a documentos públicos; —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> 
SUSPENSÃO 

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de 
serviço; —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; —> 
ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho 
de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; —> ADVERTÊNCIA 
- SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou 
sindical, ou a partido político; —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 
companheiro ou parente até o segundo grau civil; —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —
> SUSPENSÃO 

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública; —> DEMISSÃO 

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não 
personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário; (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008 —> DEMISSÃO 

XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando 
se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e 
de cônjuge ou companheiro; —> DEMISSÃO 

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de 
suas atribuições; —> DEMISSÃO 

XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; —> DEMISSÃO 

XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas; —> DEMISSÃO 

XV - proceder de forma desidiosa; —> DEMISSÃO 

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares; —> DEMISSÃO 

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 
situações de emergência e transitórias; —> SUSPENSÃO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2225-45.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art172
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XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou 
função e com o horário de trabalho; —> SUSPENSÃO 

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. (Incluído pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos 
seguintes casos: (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008 

I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que 
a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade 
cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e (Incluído pela Lei nº 
11.784, de 2008 

II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei, 
observada a legislação sobre conflito de interesses. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008 

A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das 
demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 
90 (noventa) dias. 

Já a penalidade de demissão, se dará nas seguintes hipóteses: 

Lei 8.112/90: 

Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos: 

I - crime contra a administração pública; 

II - abandono de cargo; 

III - inassiduidade habitual; 

IV - improbidade administrativa; 

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 

VI - insubordinação grave em serviço; 

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria 
ou de outrem; 

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; 

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; 

XI - corrupção; 

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  

XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117. 

Uma vez aplicada a penalidade de demissão, esta incompatibiliza o ex servidor para nova investidura em 
cargo federal por cinco anos.  

Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos 
que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção 
disciplinar.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art172
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art172
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art172
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art172
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Vale lembrar que existem independência de instâncias, podendo o servidor público responder pelo mesmo 
fato nas três esferas do ordenamento jurídico, quais sejam, a civil (improbidade), a penal e a administrativa 
ou disciplinar. Porém, caso a ação penal absolva o servidor público e negue a existência do fato ou sua 
autoria, a ação civil e administrativa ficaram prejudicadas. 

A absolvição por ausência de provas ou por prescrição na esfera penal não repercutem na esfera 
administrativa que poderá ter tido algum obstáculo para esta tese (novas provas ou interrupção ou 
suspensão da prescrição administrativa).  

Processo administrativo disciplinar 

Para começar o tema do Processo administrativo disciplinar, o denominado PAD, devemos lembrar que a 
punição do servidor exigirá um procedimento administrativo com direito ao contraditório e à ampla defesa; 
e este poderá ocorrer mediante uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar. 

A disciplina do PAD e da sindicância, encontram-se regulados pela Lei 8.112/90 nos artigos 143 a 182.  

A princípio, o que difere a instauração da sindicância da instauração do PAD, é a gravidade da infração 
cometida pelo servidor público, caso este tenha cometido uma infração de caráter leve, deverá ser aberta 
uma sindicância, caso a infração for mais grave, instaurar-se-á um PAD.  

Como o artigo 143 acima citado expressamente elenca a sindicância e o processo administrativo disciplinar 
com o conector “OU”, isto nos dá a ideia de escolha, de discricionariedade, portanto, a sindicância NÃO É 
REQUISITO PARA A INSTAURAÇÃO DO PAD. Podendo ser instaurado um PAD, dispensando-se a sindicância.  

Quando falamos em PAD, a natureza da infração será mais gravosa. Logo, sempre será necessária a 
instauração de um PAD para aplicação das penalidades de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, de 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão. 

Já a sindicância, por ser de natureza mais leve, poderá ser utilizada nas seguintes hipóteses: 

Art. 145.  Da sindicância poderá resultar: 

I - arquivamento do processo; 

II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; 

III - instauração de processo disciplinar. 

Parágrafo único.  O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. 

Tanto no processo administrativo disciplinar como na sindicância, deverá ser obedecido os princípios 
constitucionais da ampla defesa e o contraditório, mas a jurisprudência entende que deverá ser 
demonstrado prejuízo à defesa pela demora na conclusão do procedimento. 

Existem dois tipos de processo administrativo disciplinar (PAD): sumário e ordinário. A Lei 8.112/90, trouxe 
a hipótese do PAD, no rito sumário, que seria o procedimento aplicável na apuração de acumulação ilegal 
de cargos, empregos ou funções públicas, de abandono de cargo e de inassiduidade habitual, sendo a todas 
cabível a pena de demissão. 
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Vejamos as fases do PAD sumário: 

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois 
servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão 
objeto da apuração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; (Incluído pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) 

III - julgamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 1o  A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do 
servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em 
situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de 
ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. (Redação dada pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 2o  A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de 
indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem 
como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia 
imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista 
do processo na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164. (Redação dada pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 3o  Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência 
ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará 
sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e 
remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. (Incluído pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) 

§ 4o  No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora 
proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3o do art. 167. 
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 5o  A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, 
hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro 
cargo. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

Rito Sumário

Acumulação ilegal de 
cargos, empregos ou 

funções públicas

Abandono de cargo 
(ausência intencional 

do servidor ao serviço 
superior a trinta dias)

Inassiduidade habitual (falta ao serviço sem 
causa justificada, por período igual ou 

superior a sessenta dias, interpoladamente, 
durante o período de doze meses)

Casos aplicáveis

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
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§ 6o  Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, 
destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, 
empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos 
ou entidades de vinculação serão comunicados. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 7o  O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito 
sumário não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a 
comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o 
exigirem. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 8o  O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no 
que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei. (Incluído 
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

O PAD Sumário terá, em síntese, os seguintes procedimentos: 

• Indicação da autoria e materialidade; 

• Comissão lavrará um termo de indiciação; 

• Uma vez apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor; e 

• No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua 
decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no §3º do Art. 167, da Lei 8.112/90. 

A comissão no PAD sumário, será composta por dois servidores estáveis. O prazo para conclusão será de 30 
dias, prorrogáveis por mais 15 dias (art. 133, §7º, Lei 8.112/90). 

Já no Rito ordinário do Processo Administrativo Disciplinar, presume-se que a apuração da infração será mais 
difícil, portanto, precisaria em tese de mais tempo para poder instruir o processo. Portanto, o prazo para 
conclusão do PAD ordinário é de 60 dias, mais 60 dias. A mera desobediência do prazo não enseja nulidade, 
salvo se demonstrado o prejuízo à defesa.  

A comissão neste rito será de três servidores estáveis que serão designados por autoridade competente, que 
indicará, dentre eles, o seu presidente, o qual deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo 
nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado (art. 149, da Lei 8.112/90). 

1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 

Instauração, com a publicação 
do ato que constituir a 

comissão 

Inquérito administrativo 
(instrução, defesa e relatório) 

Julgamento 

O processo administrativo disciplinar, quando da sua instauração, não está adstrito a fatos previamente 
determinados. Assim, se no curso do processo, forem encontrados indícios de que um servidor perpetrou 
alguma outra irregularidade, este fato, desde que haja conexão com o tema principal da investigação, pode 
ser investigado dentro do mesmo processo disciplinar.  

É possível o afastamento cautelar do servidor, se necessário a instrução. Esse afastamento tem a finalidade 
de evitar que o investigado contamine as provas durante o processo. Vale salientar que o servidor continua 
recebendo a remuneração normalmente pelo período no qual estiver afastado. 

O prazo máximo para o servidor ficar afastado será de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, 
recebendo normalmente sua remuneração. Caso o PAD não seja concluído até o fim desse prazo, o servidor 
deverá retornar ao exercício efetivo do seu cargo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
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Segundo a Súmula Vinculante nº 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar não ofende a Constituição.  

Após a instrução, com a oitiva das testemunhas e a juntada de documentos, será apresentada a defesa, 
existindo algumas regras específicas quanto aos prazos. Caso exista apenas um indiciado, o prazo será de 10 
dias. Caso existam dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias.  

Ao final, a comissão juntará todos os documentos e depoimentos em um relatório, concluindo assim o PAD, 
o qual encontra disciplina no artigo 165 da Lei 8.112/90. 

Logo após o relatório ser feito pela comissão, esta o encaminhará à autoridade instauradora para o 
julgamento final, que tem competência para tanto. Vale lembrar que a autoridade competente, não está 
adstrita às conclusões da Comissão, podendo decidir de maneira diversa. O fundamento desta situação se 
encontra no artigo 168 da Lei 8.112/90. 

As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I. pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais 
Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade; 

II. pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no 
inciso anterior     quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) dias; 

III. pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, 
nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias; 

IV. pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. 

Por último, veremos a possibilidade de revisão, recurso, do PAD, a qual, em regra, não poderá agravar a 
penalidade. Sobre o tema, destacam-se os artigos da Lei 8.112/90: 

Art. 174.  O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de 
ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a 
inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

§ 1o Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa 
da família poderá requerer a revisão do processo. 

§ 2o No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo 
curador. 

Art. 176.  A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a 
revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. 

Art. 181.  O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 
141. 

Parágrafo único.  O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do 
recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar 
diligências. 

Art. 182.  Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, 
restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo 
em comissão, que será convertida em exoneração. 

Parágrafo único.  Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. 
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Ressalte-se que o ônus da prova, no processo revisional cabe ao requerente (art. 175). 

Por sua vez, a prescrição do PAD se dará na forma do artigo 142 da Lei 8.112/90: 

Art. 142.  A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

§ 1o O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. 

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares 
capituladas também como crime. 

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a 
prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que 
cessar a interrupção. 

TEMA 02 – ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Para executar sua atividade administrativa de forma plena, o Estado divide sua atuação em unidades de 
poder menores e mais especializadas. Diferentemente do que ocorrer na centralização, onde a 
Administração atua diretamente na execução de políticas públicas, a subdivisão poderá operar-se através 
dos institutos da desconcentração ou da descentralização.  

Na desconcentração, com base em seu poder hierárquico, o Estado subdivide-se internamente distribuindo 
o poder dentro da mesma pessoa jurídica, através da criação de órgãos públicos. Estes não possuem 
personalidade jurídica própria e estão diretamente subordinados à autoridade superior. 

Já na descentralização, a administração pública atua através da criação de entidades que possuem 
personalidade jurídica própria, deslocando a competência de atuação para uma nova pessoa, em um vínculo 
desprovido de hierarquia e subordinação. 

 

  

DesCOncentração Cria Órgãos
SEM 

personalidade 
jurídica

DesCEntralização Cria Entidades
COM 

personalidade 
jurídica



 

 

  
  

 
 

16 
27 

Administração Direta 

A Administração Direta nada mais é do que a própria atuação da administração pública diretamente ou 
através de seus órgãos. Os entes que compõem a Administração Direta, portanto, estão sujeitos a 
prerrogativas de direito público, uma vez que – sem exceção – são consideradas pessoas jurídicas de direito 
público.  

Assim, a estes entes aplicam-se as seguintes regras: 

a) seus servidores são servidores públicos e submetem-se a concurso público; 

b) seus atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; 

c) gozam de privilégios tributários; 

d) seus bens são bens públicos e, portanto, impenhoráveis; 

e) seus créditos são pagos através de precatórios; 

Administração Indireta 

A Administração Indireta é caracterizada pelo conjunto de pessoas jurídicas, sem autonomia política, que 
exercem de forma descentralizada determinadas atividades administrativas. Nesta atuação, as entidades – 
com personalidade jurídica - que compõem a Administração Indireta são: 

Autarquias; 

Empresas Públicas; 

Sociedades de Economia Mista; 

Fundações Públicas; 

Consórcios Públicos (associações públicas); 

Tratam-se de entes que possuem personalidade jurídica, patrimônio próprios, receita própria e que possuem 
características específicas a seguir a depender de cada ente. 

A lei irá autorizar a criação de empresas públicas ou sociedades de economia mista, mas apenas o registro 
dos atos na Junta terá a capacidade de atribuir personalidade jurídica a tais entidades.  

Já as autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para o desempenho de um serviço 
público de forma descentralizada com capacidade de autoadministração. Desenvolvem, assim, atividades 
típicas de Estado prestando serviços de forma técnica e especializada. A elas se aplicam todas as regras 
inerentes ao direito público.  
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Agências Reguladoras 

As agências reguladoras são autarquias em regime especial que fiscalizam a prestação de serviços públicos 
por parte das concessionárias e permissionárias 

Estas foram sensivelmente atualizadas com a nova Lei 13.848/2019 e hoje devem ser reguladas da seguinte 
forma: 

a) a investidura dos dirigentes dá-se de forma especial (nomeados pelo presidente da república com prévia 
aprovação do Senado Federal); 

b) os dirigentes possuem mandato com prazo fixo que não pode ultrapassar a legislatura do Presidente da 
República; 

c) os dirigentes não poderão ser exonerados ad nutum, apenas perdendo o mandato em caso de renúncia 
ou condenação judicial transitada em julgado; 

d) após terminado o mandato, o ex dirigente fica sujeito a uma quarentena, sendo impedido de exercer 
qualquer atividade ou prestar serviço no setor regulado após 6 (seis) meses, conforme lei 9.986/00; 

e) Além disso, não será qualquer pessoa que poderá ser nomeada como Diretor da Agência Reguladora, 
mas apenas aqueles previstos no artigo 8º, da Lei 9.986/00. 

Empresas Estatais 

As empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) surgiram no ordenamento 
jurídico brasileiro com a natureza jurídica de direito privado. Os empregados das estatais, inclusive, são 
regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

A ideia é que a Administração Pública possa explorar diretamente atividades econômicas quando relevante 
o interesse coletivo ou necessário aos imperativos de segurança nacional.  

As empresas estatais são criadas através do registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial, após a 
autorização para sua criação em lei específica. Dois são os tipos de empresas estatais: as empresas públicas 
e as sociedades de economia mista. 

As empresas públicas são constituídas sob qualquer modalidade permitida em direito (LTDA, S/A, EIRELI) 
desde que seu capital seja 100% (cem por cento) público. Trata-se, assim, de uma empresa onde a totalidade 
das quotas sociais é constituída por recursos públicos, podendo ser federal, estadual ou municipal. 

Já as sociedades de economia mista também são criadas com o registro de seus atos constitutivos na Junta 
Comercial, após a autorização por lei específica. Contudo, estas sociedades são compostas pelo capital 
parcialmente público e parcialmente privado. Necessariamente as sociedades de economia mista serão 
constituídas sob a forma de sociedades anônimas, cujas ações com direito a voto serão pertencentes em 
sua maioria ao poder público.  

As estatais são regidas na atualidade pela Lei 13.303/2016, cuja leitura se recomenda.  
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Estas, em que pese atuarem sob a égide do direito privado, possuem algum capital público envolvido e, 
exatamente por isto, sujeitam-se à fiscalização de seus atos pelos Tribunais de Contas. Contudo, nesta 
fiscalização, deverá o órgão de controle atentar para não interferir na gestão destas estatais. 

Além disso, as características de direito público que circundam a atuação das empresas estatais exigem a 
impessoalidade na contratação de pessoas, obras e serviços, o que redunda na necessidade de as estatais 
contratarem pessoal, através de concurso público; e obras e serviços através de procedimento licitatório 
(ainda que simplificado). 

As estatais, quando atuam sob a égide do direito privado, não poderão gozar de privilégios fiscais não 
extensivos às do setor privado, conforme parágrafo 2º, do artigo 173, da Constituição Federal. Contudo, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fora construída no sentido se diferenciar as empresas estatais 
que prestam serviço público das que exercem atividade econômica em regime concorrencial.  

Na opinião da Corte Suprema, existem três tipos de empresas estatais: as que prestam serviço público, as 
que exercem atividade econômica em regime de monopólio (ex: Correios) e as que atuam no mercado em 
regime concorrencial. Nos dois primeiros casos, as regras de direito público devem ser aplicadas com maior 
ênfase, dado o interesse público que circunda a atuação estatal. Assim, o STF já reconheceu imunidade 
tributária aos Correios: 

Fundações Públicas  

a) Fundações Públicas de Direito Público: Criadas por lei específica sem a necessidade de posterior 
inscrição de seus atos constitutivos em qualquer órgão registral; demais características todas de 
direito público, devendo ser considerada, em essência, uma autarquia. 

b) Fundações Públicas de Direito Privado: criadas com o registro de seus atos constitutivos nos 
cartórios de registro, após a edição de lei específica que autoriza a criação; possuem as demais 
características similares ao direito privado, apesar de sofrerem ingerências do poder público, a 
exemplo da fiscalização de suas contas pelos órgãos de controle; 

Consórcios Públicos 

Os consórcios públicos são disciplinados pela Lei 11.107/2005. Em uma definição mais direta, consórcio 
público é uma pessoa jurídica criada (por meio de contrato) por entes federados que se associam para o fim 
de obter sucesso em um objetivo de interesse comum.  

Os consórcios públicos, conforme a respectiva lei, podem ter origem em duas modalidades. O consórcio 
público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir associação pública, 
mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções, e integrará a administração indireta 
de todos os entes da Federação consorciados. 

O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito privado, mediante o atendimento dos 
requisitos da legislação civil. Neste caso, o consórcio público observará as normas de direito público no que 
concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que 
será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

A União somente pode participar de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em 
cujos 
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territórios estejam situados os Municípios consorciados; e o consórcio público que tenha por objeto o serviço 
relacionado à saúde deverá seguir as diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde (SUS). 

TEMA 03 – DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

A titularidade dos serviços públicos pertence ao Estado, mas a Administração Pública poderá delegar a 
execução de tais serviços aos particulares. Em resumo, poderá a Administração Pública executar os serviços 
públicos direta ou indiretamente.  

A execução direta ocorre quando o próprio Estado executa o serviço através de órgãos integrantes da sua 
própria estrutura administrativa: à Administração Pública Direta cabe a titularidade e a prestação do serviço 
ao mesmo tempo. Já na execução indireta significa, os serviços públicos não serão prestados pelos órgãos 
públicos internos da Administração Pública, mas por entidades diversas das pessoas políticas (União, 
Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios). Ela ocorre através do fenômeno da “descentralização”. 

A delegação de serviços públicos está prevista no artigo 175 da Constituição Federal, que só veio a ser 
regulamentado em 1995 com a entrada em vigor da Lei nº 8.987/95 que passou a dispor no seu corpo sobre 
o regime de concessão comum e a permissão dos serviços públicos. Em 2004, entrou em vigor a Lei nº. 
11.079/2004 que elencou a concessão especial de serviços públicos, conhecida como “Parceria público-
privada”, diferenciando-se da concessão comum. Este tópico será tratado mais adiante. 

Concessão de serviço público (comum ou simples)  

Estabelecida pelo artigo 2º, inciso, II da Lei 8.987/95 como a "delegação de sua prestação, feita pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 
que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;" 

Concessão comum precedida de execução de obra pública 

Prevista no artigo 2º, III como a "construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou 
melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja 
remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;" 

Esta modalidade de concessão se trata um contrato administrativo no qual o Poder público ajustará com 
determinada pessoa jurídica ou um consórcio de empresas a execução de obra pública por conta e risco do 
particular e, após tal obra concluída, o concessionário irá executar os serviços públicos originados daquela 
obra por um prazo determinado. 

Concessão de Serviços Públicos X Permissão de Serviços Públicos 

Já a permissão de serviços é tratada pela Lei 8.987/95 no seu artigo 40. A professora Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro (2018) elenca as características: 
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1. é contrato de adesão, precário e revogável unilateralmente pelo poder concedente (em 
conformidade com o art. 175, parágrafo único, inciso I, da Constituição, e do art. 40 da Lei 
n o 8.987/95), embora tradicionalmente seja tratada pela doutrina como ato unilateral, 
discricionário e precário, gratuito ou oneroso, intuitu personae. 

2. depende sempre de licitação, conforme artigo 175 da Constituição  

3. seu objeto é a execução de serviço público, continuando a titularidade do serviço com 
o Poder Público; 

4. o serviço é executado em nome do permissionário, por sua conta e risco; 

5. o permissionário sujeita-se às condições estabelecidas pela Administração e a sua 
fiscalização; 

6. como ato precário, pode ser alterado ou revogado a qualquer momento pela 
Administração por motivo de interesse público; 

7. não obstante seja de sua natureza a outorga sem prazo, tem a doutrina admitido a 
possibilidade de fixação de prazo, hipótese em que a revogação antes do termo 
estabelecido dará ao permissionário direito à indenização; é a modalidade que Hely Lopes 
Meirelles (2003:382) denomina de permissão condicionada e Cretella Júnior (1972:112-
113) de permissão qualificada. 

Obrigatoriedade de licitação 

Tanto a concessão de serviços públicos como a permissão exigem para sua execução prévia licitação. Porém, 
a concessão de serviços públicos exige a licitação na modalidade concorrência. 

A lei 8.987/95 estabelece alguns requisitos para o edital da licitação para contratação de uma concessão de 
serviços públicos. Tal licitação, na modalidade concorrência, será regida pelos ditames da Lei 8.666/93, com 
algumas especificidades previstas no artigo 18 da Lei das concessões. Destacamos que o artigo 18-A da Lei 
8.987/95 permite a inversão das fases de habilitação e julgamento do procedimento licitatório. 

TEMA 04 - DESAPROPRIAÇÃO 

Por meio dela, o poder público toma o domínio da propriedade de seu titular para o fim de vinculá-la a algum 
interesse público, consistente em necessidade ou utilidade pública, bem ainda em interesse social. Trata-se 
de forma de aquisição originária de propriedade. 

Existem dois tipos de desapropriação:  

a) Desapropriações ordinárias: realizadas por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, 
sendo exigida a prévia indenização em dinheiro. 

b) Desapropriações extraordinárias: decorrem do inadequado aproveitamento do solo urbano (artigo 
182, CF) e da improdutividade do imóvel rural (artigo 184, CF). 

Por fim, o artigo 243, da CF, trata não de uma modalidade de desapropriação, mas de expropriação, uma vez 
que a União não indeniza o proprietário da terra. Este simplesmente perde o bem em razão de penalidade 
constitucionalmente prevista. 
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Desapropriação por utilidade pública ou interesse social 

A desapropriação por utilidade pública está prevista no Decreto-Lei 3.365/41 e será cabível, nos termos do 
artigo 5º. Já a desapropriação por interesse social será cabível, nos termos da Lei 4.132/62, artigo 2º. Tanto 
a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, quanto a desapropriação por interesse social serão 
regidas pelas disposições do Decreto-Lei 3.365/41. 

A desapropriação segundo referido Decreto-Lei divide-se em duas fases muito bem definidas: 

a) Fase declaratória da desapropriação: o processo administrativo irá verificar a caracterização de uma 
das hipóteses de interesse social ou necessidade ou utilidade pública, com o objetivo de expedir o 
decreto expropriatório. Trata-se de ato discricionário do Administrador Público. Publicado o decreto 
expropriatório, tem-se a manifestação do interesse da Administração Pública em desapropriar aquela 
determinada propriedade. Em tal momento, inicia-se o prazo para a propositura da ação judicial de 
desapropriação. Passado o prazo de cinco anos após o decreto expropriatório, acaso a Administração 
Pública permaneça omissa em intentar a ação de desapropriação, o decreto caducará e o mesmo 
bem somente poderá ser objeto de nova declaração após decorrido o prazo de um ano. É de dois 
anos o prazo decadencial para propositura da demanda de desapropriação por interesse social e 
de cinco anos o prazo para propositura de demanda por necessidade ou utilidade pública. Em 
ambos os casos, caduco o decreto expropriatório, novo decreto relacionado ao mesmo bem apenas 
poderá ser editado somente depois de um ano. Aplica-se este prazo também à desapropriação por 
interesse social, em razão do disposto no artigo 5º, da Lei 4.132/62. São efeitos da declaração 
(ALEXANDRINO, 2015, pg. 1077): sujeição do imóvel à força expropriatória do Estado; fixação do 
Estado do bem (benfeitorias de mero deleite ou voluptuárias feitas após a declaração não serão 
indenizáveis. Benfeitorias necessárias sempre serão indenizáveis. Benfeitorias úteis apenas serão 
indenizáveis se autorizadas pela Administração – artigo 26, parágrafo 1o, Decreto 3.365/41); atribui 
ao Estado o direito de adentrar no imóvel declarado, após prévia autorização judicial; fixação do 
termo inicial para o prazo de caducidade da declaração. 

b) Fase executória da desapropriação: possível a fase executória da desapropriação ocorrer mediante 
acordo na esfera administrativa, mas a regra é a demanda judicial. Pela recente alteração trazida pela 
Lei 13.867/2019, o poder público deverá notificar o proprietário com a oferta de indenização e o 
proprietário irá dizer se aceita ou não estes valores. Aceitos os valores, a desapropriação efetivar-se-
á por acordo na esfera administrativa. Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem manifestação, 
o poder público procederá ao ajuizamento de ação de desapropriação na forma do artigo 11 do DL 
3.365/41. A lei permite ainda que o particular opte por uma mediação ou pela via arbitral.  

Apenas juízes estaduais ou federais podem processar a demanda, sendo certo não haver hipótese de 
competência delegada. Se da justiça comum estadual a competência, caberá ao juiz da vara da 
situação do bem a análise e processamento da demanda.  

Segundo Guilherme Barros (2015, pg. 444), o legitimado ativo é o ente público que edita o decreto 
expropriatório – União, Estado, Distrito Federal ou Município. Além disso, a desapropriação pode ser 
proposta pela concessionária de serviço público no exercício da função delegada, mediante 
autorização expressa em lei ou contrato. Já o polo passivo da demanda será ocupado pelo 
proprietário do bem, sendo certo que os entes públicos maiores poderão desapropriar bens dos 
entes menores, não sendo a recíproca verdadeira. 

De acordo com os artigos 19 e 20, do Decreto-Lei 3.365/41, feita a citação, a causa seguirá com o rito 
ordinário. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; 
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qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Assim, tendo em vista que o mérito da 
contestação é de cognição limitada, podendo abranger apenas eventual vício no processo judicial ou 
o valor da indenização, incabível a propositura de reconvenção. Contudo, o contestante poderá 
postular o direito de extensão, entendido como o direito que assiste ao particular de, impugnando o 
valor ofertado pelo Poder Público, pleitear a extensão da desapropriação, para que esta alcance a 
parte remanescente do bem que se tornaria inútil ou de difícil utilização, caso o bem fosse 
desapropriado apenas parcialmente. 

A imissão provisória na posse do imóvel pelo Poder Público difere em razão do tipo do imóvel. É que 
a imissão provisória na posse do imóvel rural pode ocorrer acaso alegue o expropriante urgência e 
deposite em juízo a quantia que entende devida pelo imóvel, podendo o proprietário levantar 80% 
do valor depositado. 

Já a imissão provisória na posse de imóvel residencial urbano sujeito a desapropriação segue o 
disposto no Decreto-Lei 1.075/70. Assim, alegada a urgência e depositado o preço ofertado, antes da 
concessão da liminar, deverá o juiz intimar o réu para se manifestar sobre o preço no prazo de 5 dias.  

Tendo por fundamento o poder da autotutela, possível a desistência da ação de desapropriação 
através da revogação do decreto expropriatório. Para o STJ, possível a desistência a qualquer tempo 
da ação de desapropriação desde que ainda não tenha sido pago integralmente o valor da 
indenização ao particular.  

O artigo 27, do Decreto-Lei 3.365/41 disciplina em seu parágrafo 1º o pagamento de honorários 
advocatícios em ações de desapropriação. Nos termos da ADIN 2.332-2, decidiu o Supremo Tribunal 
Federal que a limitação prevista em lei com relação ao valor dos honorários advocatícios (R$. 
151.000,00) seria inconstitucional. Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios é a diferença 
entre a oferta e a indenização, além dos valores devidos a título de juros compensatórios e 
moratórios, tudo corrigido monetariamente. Sobre este valor, incide o percentual de 0,5% a 5%, a 
título de honorários advocatícios, sem limitação de teto. 

Já as custas processuais serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, 
pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei. 

De acordo com o artigo 28, do Decreto-Lei 3.365/41, da sentença que julga o pedido de 
desapropriação caberá recurso de apelação pelo particular (apenas no efeito devolutivo) e pelo ente 
público (no duplo efeito. Além disso, o reexame necessário é exigido quando o valor fixado na 
sentença é superior ao dobro do preço inicialmente ofertado pelo ente público. 

A sentença no processo de desapropriação deve fixar o valor da justa indenização a ser paga pelo 
expropriante, fixando também a incidência de juros e correção monetária. Os juros compensatórios 
são devidos para compensar a perda da posse do imóvel pelo particular, a partir da imissão provisória 
da posse pelo ente público, pois este é o momento em que o particular perde a possibilidade de 
usufruir do bem. Quanto aos juros moratórios, estes são devidos em razão da mora do ente público 
em pagar o valor da indenização constante na sentença judicial. Tal mora, em razão do regime de 
precatório constante no artigo 100, da Constituição Federal, apenas dá-se com o não pagamento do 
precatório no prazo constitucional. 

Em relação à correção monetária, diz a Súmula 561 – STF que, em desapropriação, é devida a 
correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à 
atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez. 
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Desapropriação Indireta 

De acordo com Alexandrino (2015, pg. 1082), "Desapropriação indireta é o fato administrativo por meio do 
qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e indenização 
prévia." 

Segundo decidiu o STJ, a ação de desapropriação indireta possui natureza real e pode ser proposta pelo 
particular prejudicado enquanto não tiver transcorrido o prazo para que o Poder Público adquira a 
propriedade do bem por meio da usucapião, aplicando-se por analogia o prazo da usucapião extraordinária. 

O artigo 1.238, do Código Civil atual estabelece que o prazo prescricional da usucapião é de 15 anos, podendo 
ser reduzido para 10 anos se o possuidor tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo no local 
(parágrafo único do artigo 1.238). 

Enquanto a ação de desapropriação indireta possui natureza real e prazo prescricional decenal, nos termos 
do parágrafo único do artigo 1.238, do Código Civil, a ação reparatória em virtude das perdas ocasionadas 
por limitações administrativas, terá natureza pessoal e por isso prescrição quinquenal. 

Retrocessão e Tredestinação 

Efetivada a desapropriação, o poder público deve destinar o bem desapropriado à finalidade pública que 
justificou o ato expropriatório. Se não o fizer, ocorrerá o fenômeno da tredestinação. Esta poderá ser lícita 
ou ilícita. 

A tredestinação lícita ocorre quando o bem é desapropriado para um fim, mas lhe é dado fim diverso pelo 
poder público, porém ainda permanecendo o interesse público. Já a tredestinação ilícita ocorre quando ao 
bem desapropriado é dado destino desprovido de interesse público (transferência do bem a terceiro, por 
exemplo). 

O direito de retrocessão é, pois, aquele que assiste ao proprietário do bem exigi-lo de volta caso, após 
efetivada a desapropriação, a ele seja dada destinação desprovida de interesse público. Assim, sempre será 
cabível o direito de retrocessão em caso de tredestinação ilícita. Trata-se de instrumento previsto no artigo 
519 do Código Civil. 

Por fim, a doutrina majoritária cita-nos ainda o fenômeno da adestinação que seria a ausência de qualquer 
finalidade dada ao bem após finalizada a desapropriação. Celso Antônio Bandeira de Melo defende que em 
hipóteses de adestinação não caberia o direito de retrocessão, haja vista que o Poder Público não é obrigado 
a dentro de determinado prazo dar um fim ao imóvel. 

Desapropriação para fins de reforma agrária 

A desapropriação para fins de reforma agrária possui previsão constitucional nos arts. 184 a 186. 

O imóvel que poderá sofrer a desapropriação para fins de reforma agrária será apenas aquele imóvel rural 
que não atende à sua função social, sendo certo que o objetivo da reforma agrária é exatamente dar função 
social a este bem. 
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De acordo com o artigo 2º, da LC 76/93, a competência para propor a Desapropriação para fins de reforma 
agrária é privativa/exclusiva da União Federal, sendo proposta pelo órgão executor (INCRA) perante a Justiça 
Federal. 

Assim, quanto à competência, tem-se: 

a) Desapropriação por interesse social – Não é exclusivo da União (também os Estados, DF e Municípios 
podem fazê-lo); 

b) Desapropriação de Imóvel Rural – Não é exclusivo da União (também os Estados, DF e Municípios 
podem fazê-lo); 

c) Desapropriação por interesse social de imóvel rural – Não é exclusivo da União (também os Estados, 
DF e Municípios podem fazê-lo); 

d) Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária – Regra Geral – Apenas a União 
(Exclusivo/Privativo); 

A contestação na ação de desapropriação para fins de reforma agrária é mais ampla que no Decreto-Lei 
3.365/41, eis que poderá o réu alegar qualquer matéria de defesa, exceto a relativa à existência de interesse 
social. Para discutir o interesse social, seria possível o manejo de ação própria (Mandado de Segurança, Ação 
Cautelar, enfim).  

Mesmo contestando, é dado ao expropriado o levantamento de até 80% (oitenta por cento) do valor 
depositado, apenas quanto ao dinheiro das benfeitorias. 

A legislação nada dispõe acerca da citação da mulher e do marido, levando-nos à conclusão de que ambas 
são necessárias, nos termos do Código de Processo Civil. Além disso, o artigo 18, da LC 76/93 dispõe 
expressamente sobre a necessidade de intimação do Ministério Público. 

De acordo com o artigo 19, da LC 76/93, os honorários advocatícios serão fixados em até 20% (vinte por 
cento) da diferença existente entre a oferta e o preço final.  

Por fim, efetuada a desapropriação, o INCRA terá 03 anos para efetivar a reforma agrária, sob pena de 
tredestinação que gera o direito a retrocessão. 

Desapropriação para fins urbanísticos 

A desapropriação para fins urbanísticos é prevista no artigo 182, §3º, inciso III da Constituição Federal e no 
artigo 8º da Lei nº 10.257 / 2001 (Estatuto da Cidade). 

Segundo Guilherme Barros (2015, pg. 464), os requisitos dessa desapropriação são: a localização do imóvel 
em área urbanas e sua caracterização como não edificado, subutilizado ou não utilizado. A legitimidade ativa 
para a realização da desapropriação é exclusiva do Município. 

O artigo 182, da Constituição Federal prevê duas hipóteses de desapropriação. A primeira é uma hipótese 
de desapropriação ordinária (por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social) prevista no 
parágrafo 3º. Assim, mesmo que a propriedade esteja cumprindo sua função social, poderá o Poder Público 
desapropriá-la em caso de necessidade ou utilidade pública, ou ainda, em caso de interesse social. Neste 
caso, a indenização será prévia e em dinheiro. 

Hipótese diferente é aquela prevista no parágrafo 4º, inciso III, do artigo 182, da CF. Neste caso, a 
propriedade que não cumpre sua função social e que já passara sucessivamente pela edificação ou 
parcelamento compulsórios e pelo IPTU progressivo no tempo, poderá ser desapropriada. 
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Trata-se, pois, de uma desapropriação extraordinária (uma verdadeira sanção ao particular) e cujo 
pagamento será feito em títulos da dívida pública, conforme previsão constitucional. 

Verificado que o imóvel se tratar de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, lei municipal 
específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios, fixando as condições para o cumprimento desta obrigação. 

Assim, o Poder Executivo Municipal notificará o proprietário para que parcele, edifique ou utilize o imóvel 
em evidência. Tal notificação deverá ser, inclusive, averbada no competente cartório de registro de imóveis. 

Terá, pois, o particular o prazo mínimo de um ano (a depender da previsão da lei municipal) para protocolar 
o projeto da destinação que pretende dar ao bem. Tal prazo será contado a partir da notificação. Por outro 
lado, aprovados os projetos, terá o particular o prazo de dois anos para iniciar as obras do empreendimento, 
contados da data da aprovação dos projetos. 

O Estatuto das Cidades estabeleceu que a transmissão do imóvel – a título gratuito ou oneroso, por ato inter 
vivos ou causa mortis – posterior à notificação transfere todas as obrigações previstas quanto ao 
parcelamento, edificação e utilização do imóvel e sem qualquer interrupção dos prazos. 

Acaso descumpridas as obrigações impostas na notificação anteriormente explicada, o Município poderá 
aplicar a majoração das alíquotas do IPTU pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

Continuando a descumprir, passados os cinco anos de cobrança de IPTU progressivo, o Município poderá ou 
manter a cobrança do IPTU em valores máximos até que o proprietário cumpra sua obrigação ou proceder 
à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 

O valor não deverá computar expectativas de ganhos futuros, lucros cessantes ou compensatórios, mas o 
valor real apurado naquele momento quanto ao imóvel. Além disso, o valor do imóvel deve refletir a base 
de cálculo do IPTU no momento da notificação feita pelo Município para que o proprietário aproveitasse 
o imóvel. 

A doutrina afirma que o rito processual a ser observado é o do Decreto-lei 3.365/41, em especial os artigos 
11 a 30, que na matéria teria caráter geral (CARVALHO FILHO, 2013, pg. 139), no que couber, devendo o 
intérprete proceder à adequação entre os procedimentos fins a que se destina cada espécie de 
desapropriação. 

De acordo com o parágrafo 4º, do artigo 8º, do Estatuto das Cidades, o Município tem o prazo máximo de 
cinco anos – contado a partir da incorporação do imóvel ao patrimônio público para proceder ao seu 
adequado aproveitamento. 

TEMA 05 – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

Introdução 

A responsabilidade civil do Estado baseia-se na teoria do Risco Administrativo consagrada no artigo 37, § 6º, 
da Constituição Federal de 1988. De acordo com tal dispositivo, tanto as pessoas jurídicas de direito público 
quanto as de direito privado prestadoras de serviço público responderão de forma objetiva pelos danos 
causados a terceiros por atos de seus agentes. 
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Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas 
de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem 
a terceiros usuários e não usuários do serviço. 

Para ensejar a responsabilização do Estado, o particular precisa demonstrar em juízo apenas a conduta, o 
dano e o nexo causal existente entre ambas, sendo desnecessária a prova do dolo ou culpa do agente estatal. 
Por outro lado, em sua defesa, é possível que a Administração Pública demonstre a existência de hipóteses 
de excludentes ou de redução de sua responsabilização, como o caso fortuito, a força maior ou a culpa 
exclusiva de terceiros. 

A teoria do risco administrativo difere, portanto, da teoria do risco integral, onde o Estado figura como um 
segurador universal e, independente de caso fortuito ou força maior, o Ente Público responde integralmente 
pelo dano causado ao particular. 

A Administração Pública pode ser responsabilizada por indenizar o particular mesmo que tenha praticado 
um ato lícito, desde que este ato cause danos anormais e específicos, que excedam o limite do razoável / 
tolerável. 

Atos Comissivos X Atos Omissivos 

A regra é a responsabilidade objetiva do Estado aplicável aos atos comissivos, não devendo ser tal 
modalidade invocada em relação a atos omissivos. Já a responsabilidade civil do Estado, no caso de atos 
omissivos, somente se configurará quando estiverem presentes elementos que caracterizem o 
descumprimento de dever legal atribuído ao poder público (culpa administrativa). 

Porém, em relação à omissão específica, o Estado tem o dever legal de evitar um dano ao cidadão e assume 
o risco de cuidar da saúde e integridade do particular que – em geral - está sob sua guarda ou custódia. É o 
caso, por exemplo, da responsabilidade nas relações que envolvem a morte ou suicídio de presidiários. 

Assim, em razão desta especial relação de supremacia entre o Estado e o indivíduo, é dever do Estado 
garantir a incolumidade física dos indivíduos custodiados, devendo o Estado responder objetivamente pela 
morte de detento, ocorrida no interior do estabelecimento prisional ou de hospital psiquiátrico. Neste 
sentido, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A ideia é a mesma quanto a crianças que 
estão sob o dever de guarda do Estado em escolas públicas. 

Possibilidade da Vítima entrar com ação diretamente contra o Agente 
Estatal 

Segundo pacificou o Supremo Tribunal Federal não é possível o ajuizamento de ação pela vítima diretamente 
contra o agente causador do dano, pois a responsabilidade civil do servidor público frente ao Estado é 
subjetiva. 

O ofendido somente poderá propor a demanda em face do Estado. Se este for condenado, aí sim poderá 
acionar, via ação regressiva, o servidor que causou o dano, acaso logre demonstrar que este agiu com dolo 
ou culpa. Adotou-se a teoria da dupla garantia. 
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Prescrição e Fazenda Pública 

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a Corte 
Superior o entendimento segundo o qual o Decreto 20.910/32 encerra normal especial que deverá 
prevalecer sobre a norma de caráter geral (Código Civil) e; o artigo 10 do Decreto 20.910/32 apenas refere-
se aos prazos anteriores à sua edição, não contemplando os prazos posteriores. Assim, o prazo prescricional 
a ser aplicado mesmo nas demandas indenizatórias propostas em face da Administração Pública deve ser 
quinquenal. 


	CAPA_oab
	Os 5 Temas de Direito Administrativo que Cairão no XXXIV Exame de Ordem.pdf

