
 

1 
    

 

 

 

 

RESUMO 

Agentes Públicos 
Direito Administrativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
    

 

Índice 
Agentes Públicos................................................................................................................................................ 3 

Conceito ......................................................................................................................................................... 3 

Legislação ...................................................................................................................................................... 3 

Classificação ................................................................................................................................................... 3 

Cargo .............................................................................................................................................................. 4 

Emprego ........................................................................................................................................................ 4 

Função ........................................................................................................................................................... 4 

Acesso aos Cargos, Empregos e Funções Públicas ........................................................................................ 4 

Concurso Público ........................................................................................................................................... 5 

Acumulação Remunerada de Cargos, Empregos e Funções ......................................................................... 5 

Provimento e Investidura .............................................................................................................................. 6 

Vacância ......................................................................................................................................................... 7 

Sistema Remuneratório ................................................................................................................................. 7 

Improbidade Administrativa .......................................................................................................................... 8 

Sistema de Responsabilização ....................................................................................................................... 8 

 

 

 



Direito Administrativo – Agentes Públicos  

3 
    

Constituição Federal, art. 37 a 42 

Lei nº 8.112/90 - Lei dos Servidores Federais 

Lei nº 8.429/92 - Lei de improbidade Administrativa 

Súmula nº 685, STF 

Classificação 

Agentes 
Políticos 

Servidores 
Públicos 

Servidores 
Estatutários 

Empregados 
Públicos 

Servidores 
Temporários 

Militares 
Particulares em 

colaboração com o 
Poder Público 

Delegação do 
Poder Público 

Requisição, 
Nomeação ou 

Designação 

Gestores de 
Negócios 

Agentes Públicos 
Conceito 

 

 

 

 

 

Legislação 
 

 

Classificação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#DicaMaster: No Exame de Ordem há pouca incidência da classificação dos agentes 

públicos. 

Agente Público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 

forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública.  
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Cargo 
   

- Conceito: Representa um conjunto de atribuições e responsabilidades, criadas por lei, 

previstas na estrutura organizacional de determinado ente e regidas por um regime jurídico 

estatutário, para que sejam exercidas por um agente público legalmente investido e 

mediante remuneração. 

- Provimento: Pode se dar em caráter efetivo (mediante concurso público) ou em comissão. 

  

Emprego 
- Conceito: Há um vínculo contratual entre o agente e a Administração Pública, que será 

regido pela CLT. 

- Provimento: Será obrigatoriamente por concurso público. 

 

Função 
- Conceito: São as atribuições ou competências conferidas a um órgão, cargo, emprego ou 

diretamente ao agente.  

- Provimento: Não há obrigatoriedade de realização de concurso público. 

 

Acesso aos Cargos, Empregos e Funções Públicas 

 
Vamos a letra da lei: 

 

 

 

 

 

Apesar da previsão constitucional, o acesso aos cargos públicos sempre foi tema recorrente 

na jurisprudência, o que fez com que o STF editasse diversas súmulas sobre a matéria, das 

quais destacamos uma: 

 

 

 

 

 

CF, art. 37, I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como 

aos estrangeiros, na forma da lei 
 

Súmula nº 685, STF - É inconstitucional toda modalidade de provimento que 

propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 

destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual 

anteriormente investido. 
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CF, art. 37, XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade 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 técnico ou científico;          
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas 
  

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XV Exame/2014 

 

Em determinado estado da Federação, o Estatuto dos Servidores Públicos, lei ordinária 

estadual, prevê a realização de concurso interno para a promoção de servidores de nível 

médio aos cargos de nível superior, desde que preencham todos os requisitos para 

investidura no cargo, inclusive a obtenção do bacharelado. A partir da situação descrita e 

tomando como base os requisitos constitucionais para acesso aos cargos públicos, assinale a 

afirmativa correta. 

a) A previsão é inválida, pois só poderia ter sido veiculada por lei complementar. 

b) A previsão é válida, pois a disciplina dos servidores públicos compete à legislação de cada 

ente da Federação. 

c) A previsão é inválida, por ofensa à Constituição da República. 

d) A previsão é válida, desde que encontre previsão na Constituição do estado. 

Gabarito: C 

Concurso Público 
 

A necessidade de realização de concurso público como regra para preenchimento de cargos 

e empregos públicos é estabelecida pelo art. 37, II, da Constituição: 

 

 

 

 

 

Acumulação Remunerada de Cargos, Empregos e Funções 
    

Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. Em algumas 

situações, todavia, a Constituição admite a acumulação. Vejamos: 

CF, art. 37, 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 
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Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/IX Exame/2012 
 

Orlando, advogado de uma empresa pública federal há quase 10 anos, resolve prestar 

concurso público para Fiscal de ISS de um município. Caso seja aprovado, Orlando deverá 

adotar o seguinte procedimento: 

a) Poderá cumular o emprego com o cargo na administração municipal e tal cumulação não 

estará sujeita ao limite remuneratório constitucional. 

b) Poderá cumular o emprego com o cargo na administração municipal, mas tal cumulação 

estará sujeita ao limite remuneratório constitucional. 

c) Não poderá cumular o emprego e o cargo, uma vez que tal cumulação somente seria 

permitida caso houvesse compatibilidade de horários. 

d) Não poderá cumular o emprego e o cargo, mesmo em se tratando de um ente federal e de 

um município. 

Gabarito: D 
 

Provimento e Investidura 
  

O provimento é o ato administrativo da autoridade competente de cada Poder que designa 

alguém para titularizar um cargo público. A investidura, por outro lado, ocorre com a posse (o 

agente investe-se em suas funções).  

- Requisitos para a Investidura (Lei nº 8.112/90, art. 5º): 

 Nacionalidade brasileira 

 Gozo dos direitos políticos 

 Quitação com as obrigações militares e eleitorais 

 Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo 

 Idade mínima de 18 anos 

 Aptidão física e mental 

 

- Modalidades de Provimento 

Nomeação É a única forma de provimento, é com ela que se inaugura o vínculo do pretenso servidor com a 
Administração. Há nomeação para cargos efetivos e comissionados 

Promoção Trata-se de movimento vertical na carreira. É a passagem para um cargo de classe mais elevada 

Aproveitamento É o retorno ao serviço público de servidor estável que estava em disponibilidade 

Reintegração É o desfazimento de decisão que levou à demissão de servidor estável 

Recondução É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, nas hipóteses de reintegração 
do ocupante do cargo ou inabilitação ou de estágio probatório 

Readaptação É a recolocação do servidor que tenha sofrido limitação física ou mental em suas habilidades, 
impeditiva do exercício das atribuições do cargo que ocupava 

Reversão É o retorno do servidor aposentado à atividade. São seus tipos: I- insubsistência de motivo de 
invalidez (reversão de ofício) e II- interesse da Administração (reversão à pedido) 
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Remuneração 

•é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei 

Subsídio 

•é pago em parcelo única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adional, abono, prêmio (CF, art. 
39, § 4º) 

Teto 
Remuneratório 

•O teto que será observado por todos os agentes públicos. É o subsídio dos Ministros do STF. Desse modo, 
todos os subsídios e remunerações não poderão extravasar este valor (CF, art. 37, XI) 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2014 
 

Manolo, servidor público federal, obteve a concessão de aposentadoria por invalidez após 

ter sido atestado, por junta médica oficial, o surgimento de doença que o impossibilitava de 

desenvolver atividades laborativas. Passados dois anos, entretanto, Manolo voltou a ter boas 

condições de saúde, podendo voltar a trabalhar, o que foi comprovado por junta médica 

oficial. Nesse caso, o retorno do servidor às atividades laborativas na Administração, no 

mesmo cargo anteriormente ocupado, configura exemplo de 

a) reintegração 

b) reversão 

c) aproveitamento 

d) readaptação 

Gabarito: B 
 

Vacância 
 

Ocorre quando determinado cargo público encontra-se sem um agente 

regularmente investido (o cargo fica vago). Diversas situações podem 

ocasionar a vacância de um cargo público, sendo as mais comuns a 

exoneração e a demissão. 

 

Sistema Remuneratório 
 

 

 

 



Direito Administrativo – Agentes Públicos  

8 
    

Responsabilidade 

Civil 

Decorre de ato omissivo ou 
comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a 

terceiros. 

O prejuízo poderá ser 
apurado 

administrativamente, 
mediante processo 

administrativo próprio 

Penal 

Decorre da prática de um crime ou 
contravenção que se relacione direta 
ou indiretamente com as funções do 

agente público 

A responsabilidade criminal 
do servidor é apurada em 

processo judicial 

Administrativa 

Os estatutos funcionais estabelecem 
deveres e responsabilidades dos 

servidores que, se violados, 
configuram infrações administrativas. 

A própria Administração 
Pública promoverá a 
apuração da infração 

administrativa, instaurando 
o procedimento. 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XI Exame/2013 
 

Um empregado público de uma sociedade de economia mista ajuizou uma ação para garantir 

o recebimento de valores acima do teto remuneratório constitucional, que tem como limite 

máximo os subsídios pagos aos Ministros do STF. Nesse caso, é correto afirmar que 

a) o empregado tem direito a receber acima do teto, pois somente a administração pública 

direta está sujeita à referida limitação. 

b) o empregado não tem direito a receber acima do teto, pois toda a administração direta e 

indireta está sujeita à referida limitação. 

c) o empregado tem direito a receber acima do teto, pois somente a administração pública 

direta e as autarquias estão sujeitas à referida limitação. 

d) o empregado pode receber acima do teto, caso a sociedade de economia mista não receba 

recursos de nenhum ente federativo para despesas de pessoal ou de custeio em geral. 

Gabarito: D 

 

Improbidade Administrativa 
 

O agente público deve agir forma de honesta, honrada, imparcial, proba e 

ética, sempre buscando a satisfação do interesse público. Caso a atuação seja 

desconforme com tais parâmetros, implicará na prática de um ato de 

improbidade administrativa e poderá ser responsabilizado. Tal 

responsabilização pode ocorrer nas searas cível, penal e administrativa.  

 

Sistema de Responsabilização 
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Art. 127, da Lei 
nº 8.112/90 

Advertência Suspensão Demissão 
Cassação de 

aposentadoria ou 
disponibilidade  

Destituição de 
cargo em 
comissão 

Destituição de 
função 

comissionada 

  

Iremos nos ater a Responsabilidade Administrativa. Vejamos as espécies de penalidades 

disciplinares: 

 

 

 

- Modalidades de atos de improbidade administrativa: Estão previstas na Lei nº 

8.429/92 - Lei de improbidade Administrativa (LIA) 

 Atos que importam em enriquecimento ilícito do agente: são considerados os atos de 

improbidade mais graves, fazendo incidir as sanções mais gravosas. O agente aproveita-se de 

sua condição para auferir ganhos ilícitos. Estão previstos no art. 9º, da LIA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a 
título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público; 
 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou 
a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 
 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 
fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado; 
 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade 
ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, 
empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 
 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de 
azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal 
vantagem; 
 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou 
avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 
mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 
 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza 
cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 
 

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha 
interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a 
atividade; 
 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza; 
 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado; 
 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 
 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 

art. 1° desta lei. 



Direito Administrativo – Agentes Públicos  

10 
    

 Atos que importam em prejuízo ao erário: ocorrerão quando por uma ação ou omissão 

do agente, houver em perda patrimonial para o sujeito passivo. Não é necessário que o 

agente tenha se enriquecido ilicitamente para a configuração do ato de improbidade. Estão 

previstos no art. 10, da LIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, 
e notadamente: 
 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 
 
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie; 
 
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, 
verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie; 
 
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 
 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 
 
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 
 
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou 
dispensá-los indevidamente; 
 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 
 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público; 
 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 
 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
 
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 
propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, 
empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem 
observar as formalidades previstas na lei;         
  

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades 
previstas na lei.        
  

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, 
rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;             
 
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela 
administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;    
 
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 
  

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração 
pública com entidades privadas;           
   

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas 
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.             
 

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas 
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.            

 



Direito Administrativo – Agentes Públicos  

11 
    

 Atos que atentam contra os princípios da Administração: conferem um grau de abstração 

maior aos atos de improbidade, consagrando a grande importância desempenhada pelos 

princípios no ordenamento jurídico. Estão previstos no art. 11, da LIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIII Exame/2014 
 

Após conclusão de licitação do tipo menor preço, conduzida por uma autarquia federal para a 

contratação de serviços de limpeza predial, sagrou-se vencedora a sociedade “LYMPA”, que 

ofereceu a melhor proposta. O dirigente da autarquia, entretanto, deixou de adjudicar o 

objeto à sociedade vencedora e contratou com outra sociedade, pertencente ao seu genro, 

para realizar o serviço por um preço mais baixo do que o oferecido pela sociedade 

vencedora. O Ministério Público ajuizou ação de improbidade contra o dirigente da 

autarquia. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. 

a) A improbidade administrativa não está configurada, uma vez que não restou configurado 

enriquecimento do agente público. 

b) O resultado da ação de improbidade dependerá da apuração financeira de eventual 

prejuízo aos cofres do ente público. 

c) A propositura da ação de improbidade é admissível, ainda que não haja prejuízo ao erário e 

nem enriquecimento do agente público. 

d) A ação de improbidade somente é aceita em relação aos atos expressamente tipificados na 

Lei nº 8.429/1992, o que não atinge a contratação direta sem licitação. 

Gabarito: C 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 
 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; 
 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida 
política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração 
pública com entidades privadas.           
 
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. 
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- Processo Disciplinar: Está previsto na Lei nº 8.112/90.  

#MasterDica: Leia os artigos 143 a 182. 

O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por 

infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições 

do cargo em que se encontre investido. (Art. 148) 

 

O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 

 

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; 

III - julgamento. 

 

- Consequências pela prática de improbidade administrativa: 

 

 

 

 

 

 

 

“Acredito muito na sorte, verifico que quanto mais 
trabalho mais a sorte me sorrir” 

 

 Enriquecimento Ilícito Prejuízo ao erário Lesão aos Princípios 

Conduta Ação Ação ou Omissão Ação ou Omissão 

Perda dos bens e 
valores acrescidos 

Sempre Se for o caso Não aplicável 

Ressarcimento ao 
erário 

Quando houver prejuízo Sempre Quando houver prejuízo 

Perda da Função 
Pública 

Aplicável Aplicável Aplicável 

Suspensão dos 
direitos políticos 

 De 8 a 10 anos De 5 a 8 anos De 3 a 5 anos 

Multa Civil Até 3 vezes o valor do  
Enriquecimento Ilícito 

Até 2 vezes o valor do 
prejuízo ao erário 

Até 100 vezes a remuneração 
do agente 


