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4. Administração Pública
Administração Direta e Indireta

No Brasil, os órgãos que compõem a Adminis-
tração Pública dividem-se em dois grandes ramos: 
Administração Direta, também chamada de centra-
lizada, e Administração Indireta, a qual também re-
cebe o nome de descentralizada.

Administração Direta
A Administração Direta integra os próprios po-

deres que compõem as pessoas jurídicas de direito 
público com capacidade política. É o que costuma-
mos chamar de entidades e órgãos do Governo, e 
compreende a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, bem como seus respectivos órgãos, co-
mo os Ministérios, Secretarias, Gabinetes, Departa-
mentos, etc.

As divisões internas da Administração Direta, 
chamadas de órgãos, não possuem personalidade ju-
rídica, o que quer dizer que não possuem existência 
desvinculada da União, Estados, DF e Municípios.

Administração Indireta
A Administração Indireta corresponde ao con-

junto de entidades criadas pela Administração Dire-
ta para o exercício de determinadas atividades, e que 
possuem autonomia em relação à União, Estados, 
DF e Municípios, possuindo personalidade jurídica 
própria, o que significa, por exemplo, que podem ter 
patrimônio e corpo de funcionários próprios, po-
dem ser autoras ou rés em ações judiciais, etc.

Tanto a União, como os Estados e o DF e o Mu-
nicípios podem criar entidades da Administração 
Indireta.

Essas entidades dividem-se, de acordo com o 
Decreto-Lei nº 200/67, em quatro categorias: autar-
quias, fundações públicas, sociedades de economia 
mista e empresas públicas.

As autarquias são criadas para exercer uma ativi-
dade que seja própria de Governo, normalmente um 
serviço público.

Como todas as entidades da Administração In-
direta possuem existência distinta das entidades 
que as criaram, mas submetem-se ao mesmo regi-
me jurídico de direito público, o que significa que 
possuem as mesmas prerrogativas e sujeitam-se às 
mesmas restrições da Administração Direta. Assim, 
por exemplo, as autarquias possuem imunidade de 
impostos e não podem ter os seus bens penhorados 
para pagamentos de dívidas.

Como exemplos de autarquias, temos o Banco 
Central, o Instituto Nacional da Seguridade Social 

– INSS e o IBAMA, todas federais, mas também 
existem muitas estaduais e municipais.

As fundações públicas são o que se chamam de 
universalidades de bens personalizadas ou patrimô-
nio personalizados, instituídas para uma finalidade 
específica, estabelecida em lei complementar. Na 
criação de fundações públicas, a União, Estado ou 
Município destaca uma parte de seu patrimônio, des-
tina-o a um fim determinado, concede-lhe persona-
lidade jurídica e define como ele será administrado. 

Seu regime jurídico, via de regra, será o mesmo 
das autarquias, exceto no que se refere às chamadas 
fundações públicas de direito privado, que, no en-
tanto, são exceções.

Entre os exemplos de fundações públicas temos 
o CNPq. Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico e as Universidades Federais.

Já as sociedades de economia mista e as funda-
ções públicas são entidades criadas pela Adminis-
tração Pública para exercerem atividades de mer-
cado, voltadas normalmente para a venda de bens e 
serviços e que concorrem com as empresas privadas.

Por serem voltadas ao mercado, e até pelo fato 
de concorrerem com o particular, sujeitam-se às 
mesmas regras das empresas privadas, com algumas 
pequenas diferenças, estando, assim, submetidas ao 
que se chama de regime jurídico de direito privado.

A diferença entre as sociedades de economia 
mista e as empresas públicas está nas composições 
de seus capitais, que no caso das sociedades de eco-
nomia mista reúnem recursos públicos e privados, e 
nas empresas públicas conjugam somente recursos 
públicos, não havendo participação do particular 
em seu capital.

Como exemplos de sociedades de economia mis-
ta, temos o Banco do Brasil e a Petrobras, e de em-
presas públicas temos a Caixa Econômica Federal e 
os Correios.

O estudo mais aprofundado da Administração 
Direta, bem como das diversas entidades que inte-
gram a Administração Indireta é feito na disciplina 
Direito Administrativo.

Disposições Gerais

Princípios da Administração Pública
O Art. 37 da Constituição Federal traz várias dis-

posições acerca da Administração Pública no Brasil, 
aplicando-se às três esferas de governo: federal, esta-
dual e municipal, bem como à Administração Dire-
ta e Indireta de cada uma delas.
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Vejamos o que diz o seu caput:
Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralida-
de, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

A partir do texto constitucional, podemos extrair 
os cinco princípios que, segunda a Constituição Fe-
deral, deverão nortear as ações da Administração 
Direta e Indireta.

Observa-se que, além desses princípios que es-
tudaremos a seguir, existem outros, tanto previstos 
pela lei como aqueles que estão implícitos na ação de 
administrar os bens públicos.

Os cinco princípios previstos na Constituição 
Federal são:

Princípio da Legalidade
O princípio da legalidade aqui referido é o cha-

mado princípio da legalidade estrita, o qual se apli-
ca à Administração Pública e determina que os seus 
agentes somente podem fazer o que a lei permite, 
diferentemente do particular, que pode fazer tudo o 
que a lei não proíba.

Assim, por exemplo, um Agente Penitenciário 
não pode multar alguém por uma infração de trân-
sito, pela simples razão de que a lei que regulamenta 
seu cargo não lhe dá essa atribuição. 

Também pela mesma razão um guarda de trân-
sito não pode lavrar uma certidão em um processo 
judicial. 

A lei tanto pode exigir ou proibir que o agen-
te público aja de uma ou de outra forma, como 
pode conceder a ele uma faculdade (permissão) 
para agir.

Princípio da Impessoalidade
Esse princípio determina que a Administração 

Pública deve ser impessoal, ou seja, deve haver com-
pleta separação entre a pessoa que ocupa o cargo pú-
blico e o agente público que essa pessoa representa. 
Assim, a Administração Pública deve ser exercida 
com imparcialidade, nunca buscando atender os 
interesses pessoais do agente público, mas sempre o 
bem comum da coletividade.

Por esse princípio, por exemplo, o administra-
dor não deve utilizar-se de sua posição para lograr 
proveito pessoal, para si ou para outrem, bem como 
não deve também usar de seus poderes para perse-
guir quem quer que seja.

Também como decorrência da separação des-
se princípio, tem-se que os atos praticados por 
um agente público, enquanto no exercício regu-
lar de suas atribuições, continuam válidos mes-
mo após sua saída do cargo e substituição por 

outro, pois o que importa para a validade des-
ses atos não é a pessoa que exerce a função, mas 
sim se o agente possuía ou não competência para 
produzi-los.

Princípio da Moralidade
Mais adequado seria a Constituição chamá-lo de 

Princípio da Ética, uma vez que moralidade é dife-
rente de ética, que é do que se trata aqui. No entan-
to a expressão moralidade, embora não seja a mais 
apropriada, já foi consagrada pelo uso.

De acordo com o princípio da moralidade, o ad-
ministrador público deve não só obedecer à lei, se-
guindo o princípio da legalidade, mas também agir 
com ética, de forma a não ferir a moral pública. As-
sim, além de se preocupar em obedecer ao texto da 
lei, o agente público deve também preocupar-se em 
agir de forma ética.

Isso porque nem tudo que é legal, ou seja, permi-
tido pela lei, é ético, é um comportamento aceitável.

O seguinte exemplo pode servir para ilustrar essa 
diferença:

Imagine-se que determinada autoridade pública 
tenha permissão da lei para nomear, como seu as-
sessor imediato, qualquer pessoa de sua confiança, e 
que ela resolva nomear como seu auxiliar um antigo 
amigo seu de infância, o qual, apesar da proximida-
de com o nomeante, não possui as características 
necessárias para bem exercer o cargo, tendo inclu-
sive um conceito pouco recomendável perante a co-
munidade, havendo fundadas suspeitas de que ele já 
tenha participado de desvios de recursos públicos 
em outras gestões.

Nesse caso, se a autoridade nomear esse amigo, 
em princípio não estaria cometendo nenhuma le-
galidade, pois a lei permite que ele nomeie qualquer 
pessoa. No entanto, essa nomeação não estaria obe-
decendo à ética e, assim, feriria o princípio da mo-
ralidade.

O Art. 5º, LXIIII, da Constituição, inclusive afir-
ma que qualquer cidadão pode impetrar ação popu-
lar com vistas a anular ato que seja lesivo à morali-
dade administrativa.

Princípio da Publicidade
Esse princípio determina que, via de regra, os 

atos administrativos devem ser de conhecimento de 
toda a coletividade, ou seja, devem ser públicos.

Isso é importante para que a sociedade em geral 
possa conhecer dos atos praticados pelos agentes 
públicos e apreciar sua legalidade, oportunidade e 
conveniência.

Essa publicidade deve dar-se pelos meios ofi-
ciais, como o Diário Oficial, mas também podem 
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ser usados outros mecanismos de comunicação que 
sejam mais efetivos, como, por exemplo, sites na in-
ternet.

Alguns poucos atos administrativos não estão 
sujeitos à publicidade, quando, por exemplo, feri-
rem a intimidade de alguém ou quando sua reve-
lação colocar em risco a coletividade, mas, nesse 
caso, deve haver previsão legal para a sua não pu-
blicação.

Quando a publicidade do ato for exigida, que é o 
mais comum, a comunicação do mesmo pelos meios 
oficiais é requisito para sua eficácia, não gerando 
efeitos enquanto não for dado conhecimento à so-
ciedade de sua existência.

Princípio da Eficiência
Acrescentado ao Art. 37 pela Emenda Constitu-

cional nº 18/98, o princípio da eficiência busca tra-
zer ao serviço público parte da cultura da iniciativa 
privada de busca de resultados.

Por ele, não basta que a Administração Pública 
faça o que deve ser feito: ela deve fazê-lo de forma 
bem-feita e com economia de recursos, inclusive de 
tempo.

Se a busca da eficiência é importante no setor pri-
vado, muito mais o deve ser na área pública, a qual 
lida com recursos que pertencem, não a uma pessoa 
específica, mas à coletividade em geral.

Acesso aos Cargos e Empregos 
Públicos

I. Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os re-
quisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei;

A regra é que os cargos e empregos públicos 
sejam acessíveis somente aos brasileiros, e que 
estes atendam aos requisitos previstos em lei. Ou 
seja, de forma geral, a ocupação de cargos e em-
pregos públicos por estrangeiros é vedada pela 
Constituição.

No entanto, a parte final do inciso estabelece que 
a lei pode permitir excepcionalmente o acesso de es-
trangeiros a esses cargos e empregos, na forma que 
ela previr. Ex�: a Lei nº 8.112/90 permite a contra-
tação de professores e cientistas estrangeiros por uni-
versidades e instituições de pesquisa federais.

Provimento de Cargos
II. A investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;

Investidura em um cargo público significa ocu-
par um cargo vago, tomar posse nele.

Como regra geral, para que alguém ocupe um 
cargo público deverá prestar um concurso público, 
que exigirá do candidato conhecimentos e habili-
dades condizentes com a natureza e complexidade 
do cargo.

A exigência de concurso público, um dos grandes 
avanços de nossa Constituição atual, tem por obje-
tivo garantir a igualdade de condições de acesso ao 
cargo, permitindo que qualquer pessoa nele aprova-
da (desde que dentro do número de vagas existen-
tes) possa ocupar o posto vago, independentemente, 
por exemplo, de ter ligações com governantes ou de 
pertencer a famílias ditas tradicionais.

O servidor concursado ocupa o que se chama de 
cargo efetivo, e terá direito à estabilidade no mesmo 
após completar três anos de efetivo exercício.

No entanto, em contraposição à regra geral, 
existem alguns cargos que podem ser providos 
sem concurso: são os cargos de confiança, que são 
destinados às funções de direção, assessoramento 
e chefia.

A não realização de concurso nesses casos justifica-
se porque, para essas funções, é importante haver uma 
relação de proximidade, de conhecimento mútuo, en-
tre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

Quem é titular de cargo em comissão, diferen-
temente do que ocorre com o servidor efetivo, não 
adquire estabilidade no cargo e pode ser desligado 
do mesmo a qualquer momento, por uma simples 
decisão da autoridade competente.

Resumindo, então, existem dois tipos de cargos 
públicos:

 ˃ Cargos de confiança: seus ocupantes não 
possuem estabilidade, sendo nomeados sem 
concurso público por determinação de de-
terminada autoridade e podendo ser exone-
rados a qualquer hora, a critério da mesma 
autoridade� São reservados para cargos de 
chefia, assessoramento e direção, casos em 
que é necessário haver a possibilidade rápida 
de substituição do servidor por perda de 
confiança ou de fraco desempenho�

 ˃ Cargos efetivos: seus ocupantes possuem 
estabilidade� Somente podem ser preenchi-
dos por aprovados em concurso público�  É 
a regra geral�

Prazo de Validade dos Concursos
III. O prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual período;
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IV. Durante o prazo improrrogável previsto 
no edital de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira;

O concurso público terá o prazo de validade pre-
visto no edital. Durante esse prazo, os candidatos 
aprovados no concurso poderão ser chamados e te-
rão preferência sobre aqueles que foram aprovados 
em concursos posteriores. 

Esse período de validade será de no máximo dois 
anos, sendo que a Administração, se quiser, pode-
rá prorrogá-lo, mas somente uma vez e pelo mesmo 
período inicial.

Assim, por exemplo, se um concurso para deter-
minado cargo tiver o prazo de validade de 12 meses, 
poderá ser prorrogado uma única vez por mais 12 
meses. Durante esse período (no caso 24 meses) os 
candidatos aprovados poderão ser nomeados pela 
Administração. Passado esse prazo, esses candida-
tos não poderão mais ser chamados, devendo pres-
tar um outro concurso, se ainda tiverem interesse de 
ocupar o cargo.

Além disso, durante o prazo de validade, pror-
rogado ou não, os aprovados no concurso deverão 
ser chamados antes daqueles que forem aprovados 
em outro concurso que foi realizado posterior-
mente.

Assim, imagine-se que seja realizado concurso 
para determinado cargo em janeiro de 2014, com 
prazo de validade de 2 (dois) anos. Imagine-se ainda 
que ele seja prorrogado (por mais 2 anos). Nessa si-
tuação, se for realizado outro concurso para o mes-
mo cargo até janeiro de 2018 (2 anos de validade + 2 
anos de prorrogação), os aprovados no concurso de 
2014 deverão ser chamados antes dos aprovados no 
novo concurso.

Cargos de Confiança
V. As funções de confiança, exercidas exclu-
sivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preen-
chidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos 
em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento;

A Constituição Federal divide os cargos de con-
fiança em duas categorias:

 ˃ Funções de confiança: são cargos que, 
apesar de não exigirem concurso e não 
darem direito à estabilidade nos mesmos, 
deverão ser ocupados exclusivamente 
por servidores efetivos do próprio órgão� 
Exemplo de função de confiança é o de chefe 
de cartório no Poder Judiciário, também 
chamado de escrivão, o qual somente pode 
ser ocupado por um escrevente�

 ˃ Cargos em comissão: são cargos de con-
fiança que podem ser ocupados por 
qualquer pessoa, mesmo que não seja 
servidor, embora a lei possa estabelecer 
percentual mínimo de servidores efetivos 
que os ocupem� Exemplo de cargo em 
comissão é o de Ministro de Estado�

O inciso V determina que tanto as funções de 
confiança como os cargos em comissão destinam-
se somente às atividades de direção, chefia e as-
sessoramento.

Assim, a lei não se pode um criar um cargo de 
atribuições de execução e estabelecer que se trata de 
um cargo em comissão, pois não é nem de direção, 
nem de chefia, nem de assessoramento.

Tal restrição se justifica pelo fato de que os 
cargos em comissão não são preenchidos por con-
curso, e assim, devem ser criados de forma excep-
cional.

Direito de Greve e Associação Sindical 
do Servidor

VI. É garantido ao servidor público civil o 
direito à livre associação sindical;
VII. O direito de greve será exercido nos termos 
e nos limites definidos em lei específica;

Nossa Constituição, diferentemente do que 
estabelecia a anterior, permite que o servidor pú-
blico civil possa se filiar a sindicato e que possa 
fazer greve.

No entanto, devido à importância do trabalho do 
servidor público para a coletividade, a CF determina 
que seja feita lei específica para definir como a greve 
no serviço público poderá ser feita.

Enquanto não for aprovada tal lei, o STF decidiu 
que se aplica à greve no serviço público a mesma lei 
que rege a paralisação do serviço privado.

Deve-se observar que o servidor público militar 
continua impedido de sindicalizar-se e fazer greve, 
uma vez que a permissão se aplica somente ao ser-
vidor civil.

Reserva de Vagas para Deficientes
VIII. A lei reservará percentual dos cargos e 
empregos públicos para as pessoas portado-
ras de deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão;

Conhecedora das grandes dificuldades enfrenta-
das pelos deficientes para inserirem-se no mercado 
de trabalho, tanto por falta de acessibilidade no tra-
balho como por preconceito por parte dos emprega-
dores, a Constituição determina que a lei reserve a 
eles, tanto deficientes físicos como mentais, um per-
centual de vagas no serviço público.
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Atualmente, a lei prevê que, em um concurso pú-
blico, deverão ser reservadas aos deficientes no mí-
nimo 5% (cinco por cento) e no máximo 20% (vinte 
por cento) das vagas disponibilizadas em um con-
curso público.

Os deficientes podem optar por concorrer às 
vagas destinadas a eles ou podem escolher dispu-
tar as vagas de ampla concorrência, caso em que 
disputarão em igualdade de condições com os não 
deficientes.

A comprovação da deficiência é feita por laudo 
expedido por junta médica oficial.

Evidentemente, as atribuições do cargo deve-
rão ser compatíveis com as limitações impostas 
pela deficiência. Desta forma, alguns deficien-
tes mentais ou físicos que forem portadores de 
limitações muito grandes não poderão ocupar 
nenhum cargo público. Além disso, para cada 
candidato deficiente, a junta médica oficial de-
ve verificar se suas limitações não o impedem de 
exercer as funções do cargo.

Contratações Temporárias no Serviço 
Público

IX. A lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse 
público;

A Constituição permite que, em situações de ex-
cepcional interesse público possam ser contratados 
servidores públicos temporários.

Cabe à lei definir quais seriam essas hipóteses e a 
forma como tais servidores seriam contratados.

No que se refere à União, tal regulamentação 
atualmente é feita pela Lei nº 8.745/93, que prevê 
quando tais contratações serão possíveis na esfera 
federal. Entre os exemplos citados pela lei, temos: 
assistência a situações de calamidade pública ou 
a emergências em saúde pública, realização de re-
censeamentos e outras pesquisas efetuadas pelo 
IBGE e admissão de professor substituto e profes-
sor visitante.

Os servidores contratados de forma temporária 
não terão estabilidade e trabalharão somente pelo 
prazo determinado em lei, que poderá, inclusive, 
prever a dispensa de concurso para o preenchimen-
to desses cargos (a Lei nº 8.745/93, por exemplo, 
prevê que, via de regra, será feito um processo seleti-
vo simplificado).

Remuneração do Servidor
X. A remuneração dos servidores públicos 
e o subsídio de que trata o § 4º do Art. 39 
somente poderão ser fixados ou alterados 
por lei específica, observada a iniciativa 

privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices;

A Constituição Federal exige que a remunera-
ção dos servidores públicos e dos membros de Po-
der (juízes, parlamentares, Presidente da Repúbli-
ca e Membros do Ministério Público) seja fixada 
por lei específica, que será de iniciativa privativa 
do Poder pertinente.

Assim, somente o Poder Executivo pode propor 
um projeto de lei alterando a remuneração de seus 
servidores, o mesmo ocorrendo em relação aos de-
mais poderes.

A expressão lei específica significa que a lei que 
tratar de remuneração no serviço público não pode-
rá tratar de nenhum outro assunto.

O inciso X também assegura a revisão anual dos 
valores da remuneração. 

O objetivo da revisão anual é corrigir todos os 
anos a remuneração dos servidores, evitando que 
ela seja corroída pela inflação. Essa revisão deve-
ria ser feita sempre na mesma data e utilizando-se 
o mesmo índice de correção para todos os servi-
dores.

No entanto, tal dispositivo precisa de regula-
mentação para definir, por exemplo, qual a data da 
revisão e qual será o índice de inflação utilizado (IP-
CA, IGPM, etc.). Enquanto a regulamentação não 
ocorre, esse comando constitucional continua não 
sendo aplicado.

Teto Salarial no Serviço Público
XI. A remuneração e o subsídio dos ocupan-
tes de cargos, funções e empregos públicos 
da administração direta, autárquica e fun-
dacional, dos membros de qualquer dos 
Poderes da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os 
proventos, pensões ou outra espécie remu-
neratória, percebidos cumulativamente 
ou não, incluídas as vantagens pessoais ou 
de qualquer outra natureza, não poderão 
exceder o subsídio mensal, dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se como limite, nos Municípios, o subsídio 
do Prefeito, e nos Estados e Distrito Federal, 
o subsídio do Governador no âmbito do 
Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais no âmbito do Legis-
lativo e o subsídio dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do 
Judiciário, aplicável este limite aos membros 
do Ministério Público, Procuradores e De-
fensores Públicos.
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O inciso XI que, por sinal, é o maior da Consti-
tuição, limita a remuneração dos servidores e ocu-
pantes de cargos eletivos, estabelecendo um teto e, 
nos Estados e Municípios, ainda um subteto.

Primeiro ele diz que, na Administração Direta, 
nas autarquias e nas fundações públicas, ninguém, 
ativo ou inativo, poderá receber mais do que rece-
be mensalmente o Ministro do Supremo Tribunal 
Federal: este é o chamado teto, que vale para todo e 
qualquer servidor ou membro de Poder.

No entanto, o dispositivo estabelece também 
subtetos nos Estados e Municípios, afirmando o 
seguinte:

Nos Municípios, ninguém poderá mais do que o 
Prefeito, o qual, por sua vez, não poderá receber mais 
que um Ministro do STF. Assim, por exemplo, o má-
ximo que um Secretário Municipal ou um médico da 
rede municipal receberá será o salário do Prefeito.

Nos Estados, haverá um subteto diferenciado pa-
ra cada Poder:

 ˃ Tratando-se de servidor do Poder Executi-
vo Estadual, não poderá ele receber uma re-
muneração maior do que a do Governador, 
o qual não pode receber mais do que aufere 
mensalmente um Ministro do STF;

 ˃ Se for um servidor da Assembleia Legisla-
tiva Estadual, não poderá ganhar mais do 
que recebem os Deputados Estaduais (os 
quais, por sua vez, não podem receber mais 
do que 75% do que ganham os Deputados 
Federais, conforme prevê o Art� 26, § 2º, da 
Constituição);

 ˃ Se for um servidor do Poder Judiciário, Mi-
nistério Público Procuradoria ou Defenso-
ria Estaduais, não poderá receber mais do 
que a remuneração de um Desembarga-
dor do Tribunal de Justiça, a qual, por seu 
turno, corresponderá a no máximo 90,25% 
do salário de um Ministro do STF�

Deve observar-se que o § 12 do mesmo Art. 37 
permite que os Estados e Distrito Federal, se quise-
rem, unifiquem os subtetos dos três poderes, ado-
tando como limite único a remuneração dos De-
sembargadores do Tribunal de Justiça.

A parcela da remuneração do servidor que exce-
der ao teto (servidores federais) ou o subteto respec-
tivo (servidores estaduais e municipais) será deduzi-
da diretamente em seu contracheque, dedução essa 
conhecida como “abate-teto”.

Deve-se observar que, via de regra, esses limites 
todos não se aplicam aos funcionários de sociedades 
de economia mista ou empresas públicas, as quais, 
por atuarem no mercado, precisam pagar um salá-
rio condizente com o pago pela iniciativa privada, 
ainda que superiores ao teto e subtetos.

Assim, um diretor do Banco do Brasil pode ga-
nhar mais do que recebe um Ministro do STF, o 
mesmo ocorrendo com um diretor da Petrobras, 
por exemplo.

No entanto, o § 9º do Art. 37 afirma que se 
determinada empresa pública, sociedade de eco-
nomia mista ou subsidiária de uma delas, rece-
ber recursos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios para pagamento de 
despesas de pessoal ou de custeio em geral, deve-
rão, sim, submeter-se ao teto e subtetos previstos 
neste inciso.

Proibição de Vencimentos Superiores 
aos Pagos pelo Poder Executivo

XII. Os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário não 
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo;

Provavelmente a intenção do Constituinte foi a 
de estabelecer uma isonomia de remuneração para 
aqueles cargos que são encontrados nos diversos 
poderes, como motoristas, seguranças, etc. Isso por-
que, ao dizer que no Legislativo e no Judiciário não 
se poderia ganhar mais do que no Executivo, a Cons-
tituição acabaria por igualar esses salários, uma vez 
que justamente é o Poder Executivo que costuma ter 
menos margem orçamentária para aumentar a re-
muneração de seus servidores. 

O problema está na palavra utilizada. Isso por-
que a palavra vencimentos de acordo com a Lei nº 
8.112/90, é sinônimo de salário-base, e não de remu-
neração total.

Isso quer dizer que, havendo cargos equivalen-
tes nos diferentes Poderes, o salário-base pago pelo 
Judiciário e Legislativo não poderá ser maior que o 
pago pelo Executivo, mas isso não se aplica à remu-
neração como um todo.

Na prática, a grande diferenciação que se obser-
va entre cargos equivalentes nos diferentes poderes 
deve-se a diversos adicionais acrescidos ao salário-
-base, uma vez que a definição legal de vencimentos 
permite essa brecha, reforçada pelo Art. 39, §1º, da 
Constituição.

Vedação à Equiparação de 
Vencimentos

XIII. É vedada a vinculação ou equiparação 
de quaisquer espécies remuneratórias para o 
efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público;

Os salários não devem ser vinculados entre si, 
salvo as exceções previstas na Constituição Fe-
deral, para evitar-se o chamado efeito cascata, 
em que o aumento da remuneração de um cargo 
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leva ao aumento automático do salário de outros 
cargos cuja remuneração esteja vinculada ao pri-
meiro.

O inciso XIII não proíbe que dois ou mais cargos 
tenham os salários numericamente iguais, princi-
palmente se tiverem natureza e complexidade seme-
lhantes. O que ele veda é uma vinculação ou equipa-
ração permanente e automática entre eles.

Vedação de Capitalização de 
Acréscimos Pecuniários

XIV. Os acréscimos pecuniários percebidos por 
servidor público não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de acrésci-
mos ulteriores;

O inciso XIV do Art. 37 visa evitar o efeito cha-
mado de juros sobre juros em relação aos acrésci-
mos que o servidor público receber em seu salário, 
estabelecendo que, havendo um acréscimo na re-
muneração do servidor por alguma razão, os even-
tuais aumentos posteriores concedidos pela mesma 
razão não deverão incidir sobre os acréscimos que 
foram dados antes.

Assim, por exemplo, imaginemos que um ser-
vidor tenha direito todo ano a um anuênio no 
valor de 1% sobre seus vencimentos, ou seja, a 
cada ano haverá um acréscimo de 1% em seu sa-
lário-base.

Para facilitar, vamos imaginar que o salário-base 
do servidor permanece fixo a cada ano e que é de R$ 
2.000,00.

Ao final do primeiro ano o seu salário será majo-
rado em 1%, tendo, portanto, R$ 20,00 de aumento, 
passando seus vencimentos a R$ 2.020,00. Ao final 
do segundo ano, ele terá direito a outro anuênio, que 
será calculado também sobre R$ 2.000,00, e não so-
bre R$ 2.020,00, uma vez que o acréscimo anterior 
(R$ 20,00) não deve ser computado para acréscimos 
posteriores pela mesma razão, para não se calcula-
rem anuênios sobre anuênios.

Irredutibilidade dos Vencimentos do 
Servidor

XV. Os vencimentos dos servidores públicos 
são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 
incisos XI e XIV deste artigo e nos Arts. 39, § 4º, 
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Assim como acontece com o trabalhador da ini-
ciativa privada, o salário do servidor público não 
poderá ser reduzido.

O salário do cargo, no entanto, pode ser reduzi-
do, mas isso somente valerá para aqueles que forem 
admitidos posteriormente, sendo que os que já esti-
verem admitidos não poderão ser afetados pela re-
dução. 

As ressalvas previstas referem-se à hipóteses de 
redução para obedecer a algumas determinações 
constitucionais (como a observância ao teto e subte-
tos de remuneração, por exemplo) e à possibilidade 
de cobrança de imposto de renda sobre a remunera-
ção do servidor.

Acumulação de Cargos Públicos
XVI. É vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, exceto, quando houver compa-
tibilidade de horários, observado em qualquer 
caso o disposto no inciso XI. 

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro téc-
nico ou científico; 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regu-
lamentadas;

A regra geral é a de que o servidor somente po-
de ter um cargo público, com o objetivo de evi-
tar-se a prática, relativamente comum antes da 
Constituição de 1988, de servidores que possuíam 
diversos cargos públicos e não exerciam de fato 
nenhum deles, apesar de receber remuneração de 
todos.

No entanto, o próprio inciso XVI cita três exce-
ções em que o servidor poderá ter, ao mesmo tempo, 
dois cargos públicos (mais de dois, jamais), desde 
que, obviamente, haja compatibilidade nos horários 
de expediente.

As hipóteses de acumulação permitida são:
 ˃ Dois cargos de professor

Assim, alguém pode ser professor em universi-
dade estadual e professor em uma universidade fe-
deral, por exemplo, ou professor da rede estadual e 
municipal de ensino ao mesmo tempo.

 ˃ Um cargo de professor com outro cargo 
técnico ou científico

Para que um cargo seja considerado técnico ou 
científico, não basta que tenha essa denominação, 
como Técnico Judiciário, por exemplo, mas de acor-
do com a doutrina e jurisprudência, cargo técnico 
ou científico, para fins de acumulação remunerada, 
é tanto o cargo de nível superior que exige uma habi-
litação específica quanto o cargo de nível médio que 
exige curso técnico específico.

Assim, será considerado técnico o cargo que 
exija um curso superior em determinada área, as-
sim como aquele que exija o diploma de nível mé-
dio de técnico, como técnico em enfermagem, por 
exemplo.

 ˃ Dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões re-
gulamentadas
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Em sua redação original, a Constituição falava 
em dois cargos privativos de médico, mas atual-
mente permite a acumulação de quaisquer dois 
cargos públicos privativos de profissionais de 
saúde, desde que tenham suas profissões regula-
mentadas.

Profissões regulamentadas são aquelas definidas 
por lei e que possuem uma regulação própria. São 
exemplos de profissões regulamentadas na área de 
saúde: médico, enfermeiro, fonoaudiólogo e técnico 
em radiologia.

Mesmo no caso das acumulações permitidas 
pela Constituição, a soma das remunerações rece-
bidas pelo servidor não poderá ultrapassar o limite 
previsto no inciso XI, que no caso dos servidores 
federais é o subsídio do Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal.

Por fim, observe-se que, a proibição de acumu-
lação somente envolve cargos e empregos públicos, 
nada impedindo que o servidor acumule um cargo 
público com outro ou outros na área privada, des-
de que não haja expressa vedação legal ou qualquer 
conflito de interesses, exigindo, também, evidente-
mente que haja compatibilidade de horários.

XVII. A proibição de acumular estende-se 
a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, e socieda-
des controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público;

Esse dispositivo estende a vedação de acumula-
ção de cargos públicos (com suas exceções) a todas 
as entidades da Administração Direta e Indireta, 
bem como todas as sociedades controladas, direta 
ou indiretamente, pelo poder público.

Assim, um empregado do Banco do Brasil, por 
exemplo, não poderá também ocupar um cargo 
de Escrevente de Tribunal de Justiça, por não se 
enquadrar em nenhuma das três hipóteses de acu-
mulação.

Precedência da Administração 
Fazendária

XVIII. A administração fazendária e seus ser-
vidores fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre os 
demais setores administrativos, na forma da lei;

A Administração Fazendária compreende o con-
junto dos órgãos responsáveis pela arrecadação e 
cobrança de tributos, tanto na esfera federal como 
na estadual e municipal, e que normalmente rece-
bem o nome de Ministério da Fazenda e Secretarias 
da Fazenda ou Finanças, e dentro delas, as chama-
das Receitas ou Fiscos.

Precedência significa preferência, prioridade. 
Assim, as requisições feitas pela Receita Federal, por 
exemplo, deverão ser atendidas com prioridade pe-
los demais órgãos administrativos. Além disso, esse 
dispositivo permite, por exemplo, que a Receita Fe-
deral requisite o auxílio da Polícia Federal e Militar 
na realização de operações.

A citada precedência será exercida nos termos 
da lei.

Criação de Entidades da Administração 
Indireta e suas Subsidiárias

XIX. Somente por lei específica poderá ser 
criada autarquia e autorizada a instituição 
de empresa pública, de sociedade de economia 
mista e de fundação, cabendo à lei complemen-
tar, neste último caso, definir as áreas de sua 
atuação;

Esse inciso trata da criação de entidades da Ad-
ministração Indireta, estabelecendo o seguinte:

As autarquias são criadas por lei específica.
Já as demais entidades da Administração Indi-

reta (empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações públicas) têm a sua criação auto-
rizada por lei específica, mas são criadas por ato do 
Executivo, sendo que, no caso das fundações, suas 
áreas de atuação devem ser definidas através de lei 
complementar.

Lei específica é a lei que somente trata de um de-
terminado assunto, no caso, criação de autarquia ou 
autorização para criação de outra entidade da Ad-
ministração Indireta.

O inciso XX estende essa obrigatoriedade de pre-
visão legal à criação de subsidiárias das entidades 
citadas no inciso XIX, bem como à participação das 
mesmas em qualquer empresa privada:

XX. Depende de autorização legislativa, em 
cada caso, a criação de subsidiárias das enti-
dades mencionadas no inciso anterior, assim 
como a participação de qualquer delas em 
empresa privada;

Subsidiária nada mais é do que uma empresa 
que é controlada por outra, chamada de contro-
ladora. 

Assim, se uma entidade da Administração In-
direta resolver criar uma empresa controlada ou se 
for participar do capital de uma empresa privada, 
comprando parte de seu capital, deverá antes obter a 
aprovação dessa operação, por lei.

Licitação
XXI. Ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alie-
nações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de 
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condições a todos os concorrentes, com cláusu-
las que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômi-
ca indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações.

Licitação é um procedimento administrativo 
que busca obter a proposta mais vantajosa para a 
Administração quando da celebração de um con-
trato, em que os interessados são chamados para 
apresentar suas propostas e a Comissão de Licita-
ção escolhe aquela que melhor atender ao interes-
se público.

Toda licitação é regida por um edital ou car-
ta-convite, que regulamenta o procedimento e em 
que se definem, entre outras coisas, o objeto da 
licitação, as regras para participação dos interes-
sados e os critérios que serão levados em conside-
ração para a definição do vencedor (menor preço, 
por exemplo).

Atualmente, as licitações são regulamentadas 
por dois diplomas legais: a Lei nº 8.666/93, que se 
aplica às modalidades: concorrência, tomada de pre-
ços, convite, concurso e leilão, e a Lei nº 10.520/02, 
que trata do pregão.

O inciso XXI do Art. 37 deixa claro que a regra é 
que toda contratação pela Administração Pública seja 
precedida de licitação. No entanto, o mesmo dispo-
sitivo, ao afirmar “ressalvados os casos especificados 
na legislação”, deixa claro que a lei pode estabelecer 
hipóteses em que não haverá necessidade de licitação, 
sendo que a Lei nº 8.666/93 divide essas situações ex-
cepcionais em dois grupos: casos de dispensa de lici-
tação (a licitação seria possível, mas não há necessida-
de de realizá-la) e casos de inexigibilidade (situações 
em que não haveria possibilidade de realizar-se licita-
ção por impossibilidade de competição).

A Constituição também exige que seja dado tra-
tamento isonômico a todos os participantes da lici-
tação, sem qualquer favorecimento ou detrimento 
de qualquer dos licitantes, sendo que o vencedor es-
tará obrigado a cumprir o que prometeu na propos-
ta, sob pena de sofrer penalidades.

Por fim, visando permitir que a licitação tenha a 
participação do maior número possível de interes-
sados, o inciso XXI afirma que a lei somente deve 
permitir que o edital faça as exigências de qualifi-
cação técnica e econômica indispensáveis à garan-
tia do cumprimento das obrigações. Isso porque, se 
o edital apresentar condições muito restritivas de 
qualificação, pode inviabilizar indevidamente a par-
ticipação de muitos dos interessados.

Essencialidade da Administração 
Tributária

XXII. As administrações tributárias da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, atividades essenciais ao funcionamento 
do Estado, exercidas por servidores de carrei-
ras específicas, terão recursos prioritários para 
a realização de suas atividades e atuarão de 
forma integrada, inclusive com o compartilha-
mento de cadastros e de informações fiscais, na 
forma da lei ou convênio.

Administração tributária é o mesmo que admi-
nistração fazendária. Vê-se assim, que o dispositivo 
acima complementa o estabelecido no inciso XVIII, 
que se aplica aos mesmos órgãos.

A arrecadação de tributos é essencial para que 
o Governo possa atender às necessidades coletivas. 
A Constituição Federal busca garantir que as admi-
nistrações tributárias tenham sempre recursos para 
suas atividades, pois, sem eles, os serviços públicos 
não podem ser prestados à população.

Prevê também a colaboração e troca de informa-
ções entre as administrações tributárias federal, es-
taduais e municipais, visando melhor eficiência ar-
recadatória e fiscalizatória, o que, no entanto, deve 
ser sempre feito na forma de lei ou convênio, para 
garantir uma maior transparência das ações desses 
órgãos.

Proibição de Uso da Publicidade Oficial 
para Promoção Pessoal

§ 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá 
ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos 
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos.

É importante que o Governo informe constante-
mente a população sobre ações, programas e obras, 
e isso é feito através da chamada publicidade oficial.

No entanto, proíbe-se que a publicidade oficial, 
que é bancada com recursos públicos, seja utilizada 
para promoção pessoal do governante, através do 
emprego de nome, símbolos ou imagens que visem 
ligar essas ações, programas e obras com o nome do 
administrador.

A promoção pessoal do governante deve ser feita 
obedecendo-se à legislação eleitoral e sempre com a 
utilização de recursos do próprio político ou de seu 
partido político.

Assim, numa obra pública, por exemplo, pode-
se e deve-se colocar uma placa com as informações 
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mais importantes sobre a construção, como finali-
dade, valor total, fontes de financiamento e prazo de 
conclusão, e essa placa pode ser paga com recursos 
públicos, por se tratar de publicidade oficial. No en-
tanto, não se pode mandar escrever na placa: mais 
obra do Prefeito Fulano de Tal, pois isso caracteriza 
promoção pessoal.

Nulidade de Concursos Públicos que 
não Obedecerem ao Disposto no Art. 37

§ 2º. A não observância do disposto nos incisos II 
e III implicará a nulidade do ato e a punição da 
autoridade responsável, nos termos da lei.

O inciso II estipula que, salvo nos casos dos car-
gos em comissão, as vagas no serviço público deve-
rão ser preenchidas por concurso.

Por sua vez, o inciso III afirma que o prazo de va-
lidade do concurso será de até dois anos, podendo 
ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo período 
original.

Se alguém for nomeado para um cargo efetivo 
sem concurso público ou for nomeado fora do pra-
zo de validade do mesmo, o ato de nomeação será 
anulado e a lei deverá haver a punição da autoridade 
responsável pela desobediência aos comandos cons-
titucionais.

Participação do Usuário na 
Administração Pública

§ 3º. A lei disciplinará as formas de participação 
do usuário na administração pública direta e indi-
reta, regulando especialmente: 

I. As reclamações relativas à prestação dos 
serviços públicos em geral, asseguradas a 
manutenção de serviços de atendimento ao 
usuário e a avaliação periódica, externa e 
interna, da qualidade dos serviços; 
II. O acesso dos usuários a registros adminis-
trativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no Art. 5º, X e XXXIII; 
III. A disciplina da representação contra 
o exercício negligente ou abusivo de cargo, 
emprego ou função na administração pública.

A preocupação do § 3º do Art. 37 é permitir uma 
maior participação da sociedade em geral na admi-
nistração pública e um maior controle dessa mesma 
sociedade sobre os atos públicos.

Tais ações são essenciais para que tenhamos uma 
democracia efetiva e estável, uma vez que, democra-
cia não é somente um regime em que o povo elege 
seus representantes, mas, muito mais do que isso, é 
o regime em que há uma efetiva participação popu-
lar nas ações de governo.

A lei deve prever a facilitação da apresenta-
ção de reclamações dos cidadãos em relação à 

prestação de serviços, criando serviços de atendi-
mento ao usuário, regulando também como serão 
apuradas as denúncias contra os atos ilegais prati-
cados por agentes públicos.

Além disso, deve também regular o acesso das 
pessoas em geral aos registros da Administração 
Pública. Atualmente a lei que trata sobre isso é a 
Lei nº 12.527/11, conhecido como Lei de Acesso à 
Informação.

Atos de Improbidade Administrativa
§ 4º. Os atos de improbidade administrativa im-
portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda 
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação pre-
vistas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Atos de improbidade administrativa são atos 
que causam prejuízos ao erário público, que causam 
enriquecimento ilícito ou que ofendam os princí-
pios constitucionais administrativos, de acordo 
com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 
8.429/92).

A Lei de Improbidade, além de definir o que são 
os atos de improbidade, também traz as penas que 
deverão ser aplicadas pelo juiz contra quem os prati-
car, e entre elas, estão aquelas previstas no § 4º:

 ˃ Perda da função: se o agente que praticar 
o ato for servidor público, poderá ser 
demitido do cargo� Nesse caso, a Lei nº 
8�112/90 estabelece que o servidor não 
mais poderá ocupar outro cargo público 
(demissão a bem do serviço público)�

 ˃ Suspensão dos direitos políticos: que é a 
perda temporária dos direitos de votar e de 
ser candidato (a Lei nº 8�429/92 estabelece 
o prazo de até oito anos de suspensão)�

 ˃ Indisponibilidade dos bens: ordem do juiz 
que proíbe o praticante do ato de improbi-
dade de vender ou doar seus bens até o fim 
do processo de ressarcimento dos cofres 
públicos� Também é chamada de congela-
mento de bens�

 ˃ Ressarcimento aos cofres públicos: nem 
todo ato de improbidade causa prejuízo 
ao erário� No entanto, se isso ocorrer, o 
condenado deverá devolver aos cofres 
públicos os valores desfalcados, devida-
mente corrigidos�

Além de todas essas penalidades, aquele que pra-
ticou o ato de improbidade ainda poderá responder 
criminalmente, ou seja, ainda poderá perder sua li-
berdade. Importante observar, porém, que a ques-
tão criminal será julgada em ação à parte, em outro 
processo, uma vez que o processo de improbidade 
não tem natureza penal. 


