
1 

 

A APLICAÇÃO DECADENCIAL NAS HIPOTESES DE QUEM 

ACUMULA CARGOS PÚBLICOS FRENTE AO CONHECIMENTO DA 

PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Ernandes Basílio Silva de Oliveira 

Estudante do Curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Integrada de 

Pernambuco 

 

RESUMO 

Discutir a possibilidade de extinguir o poder punitivo da 
administração pública é uma polêmica que ainda não encontrou 
um respaldo absoluto para servir de parâmetro nas decisões de 
alguns tribunais de primeiro grau. Diversos juízes sob a 
faculdade que possuem de interpretar a constituição sob a ótica 
do caso concreto, julgam demandas de acumulo de cargos 
públicos seguindo a risca o que diz o dispositivo legal, que seja 
o artigo 37 da Constituição Federal e seus incisos. No entanto, 
com o passar dos anos o referido dispositivo se encontra 
fragilizado, pois o que motiva a vedação ao acumulo 
remunerado de cargos públicos, diz respeito a preservar a 
qualidade com que será prestado o determinado serviço por 
parte do servidor, de forma que muitos servidores se mostram 
capazes de acumular cargos não inclusos no rol constitucional, 
sem que haja conflito de horário. Ocorre que nem sempre a 
administração pública toma conhecimento desse tipo de 
irregularidade nas dependências do poder público, porém 
quando a mesma toma conhecimento é essencial que a mesma 
se utilize do seu poder de autotutela e corrija tais 
irregularidades, punindo as pessoas que acumula, conforme lei 
8.429/92 (improbidade administrativa) e/ou lei 8112/90 quando 
a demanda versar acerca de acúmulos vinculados a união. A 
grande questão explorada na exordial desse trabalho é a 
possibilidade legal de se caracterizar a aplicação dos institutos 
da decadência e prescrição quando a administração pública 
tomar conhecimento do fato e permitir que se ultrapasse o 
prazo quinquenal, se mostrando inerte.  
 
Palavras-Chaves: 1 – Cargos Públicos, 2 – Acumulo Irregular, 3 

– Decadência 

 

1 - INTRODUÇÃO 

O presente artigo busca analisar a polêmica acerca da aplicação da decadência 

nas hipóteses de cumulação de cargo público frente ao processo administrativo 

disciplinar e/ou um procedimento judicial, isto porque devido à vedação prevista no 

art. 37 da Constituição Federal, poucas são as possibilidades de se conquistar dois 
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vínculos, ainda que devidamente aprovados nas difíceis e concorridas avaliações a 

que se submeteram.  

Por outro lado, há aqueles que de alguma forma, aprovados em novo concurso 

público, assumem mais um vínculo público e passam despercebidos durante certo 

tempo aos olhos da administração pública, desempenhando a dupla atividade 

normalmente com os cargos remunerados de acordo com o piso da categoria e 

todos os benefícios do cargo. 

 Esse fato tem sido cada vez frequente, pois, as pessoas buscam crescer 

financeiramente e profissionalmente. Frente a isso, muitos indivíduos que já dispõem 

de estabilidade no serviço público, algumas de boa fé e outras não, almejam por 

mais um vinculo, visando melhorar suas condições financeiras e chegam até a 

assumir novos cargos ou funções, gozando dos mesmos por décadas sem que haja, 

às vezes voluntariamente, intervenção do poder público. 

Sabe-se que o acúmulo considerado indevido é combatido por meio do Processo 

Administrativo Disciplinar, de forma que muitos servidores ficam sujeitos a optar por 

um dos vínculos, a depender do caso concreto, bem como devolver ao erário público 

todo o prejuízo causado, se for comprovado à má fé do mesmo em face de sua 

admissão no cargo. 

A grande questão é até quando é válido o poder punitivo da administração 

pública que tem conhecimento do fato considerado ilícito e nada faz.  O não 

entendimento pacífico sobre a possibilidade de aplicação do instituto da decadência, 

nas hipóteses em que o servidor que acumula cargos públicos por período igual ou 

superior a 5 anos, e obviamente sendo esse período contado  a partir do 

conhecimento por parte da administração, haja vista ser requisito fundamental para o 

inicio do prazo dos institutos retro, é o foco desse artigo. 

Portanto, é devido à necessidade de uma pacificação doutrinária, 

fundamentada na realidade atual da sociedade, que se carece uma reflexão e um 

estudo detalhado sobre a possibilidade de um aumento no rol permissível de 

acúmulos de cargos ou funções públicas, bem como a busca por um pensamento 

em comum, frente aos processos administrativos em que se indaga a seguinte 

questão: Deve ser aplicado a decadência, quando alcançado ou excedido o prazo 

quinquenal frente a inércia da administração pública, nas situações de acúmulos 
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indevidos de cargos ou funções públicas, de forma que se possa zelar pela 

segurança jurídica? 

É nesse diapasão, e frente a várias ideias de imprescritibilidade também 

sugeridas por alguns doutrinadores e até julgadores, frente ao tema aduzido que se 

objetiva nesse trabalho analisar todos os fundamentos possíveis sobre os institutos 

da prescrição e decadência a luz do processo administrativo disciplinar interposto 

que buscam condenar servidores que acumulam funções ou cargos no cenário do 

poder público nacional. 

 

1 – DIFERENCIAÇÃO DOS INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DE CADÊNCIA NO 

CENÁRIO PROCESSUAL 

 
Para melhor compreensão, e esclarecimento acerca do porque a decadência 

e não a prescrição frisa-se a diferença entre os institutos e suas aplicabilidades. 

Ambos os institutos tem por finalidade evitar a eternização de um direito frente à 

hipótese de inércia do portador da respectiva pretensão. Portanto, o efeito final de 

ambos os institutos, teoricamente é o mesmo, ou seja, impossibilitar o exercício de 

um direito que se perdeu no tempo. 

Há um brocardo na doutrina forense que preceitua que “o direito não protege 

os que dormem”, e é esse verbete que resumidamente melhor simplifica a existência 

dessas duas distintas ferramentas. No entanto, não se deve confundir estes dois 

institutos processuais, que mesmo produzindo a mesma consequência final, ambos 

têm aplicabilidade distinta.  

A prescrição versa somente acerca de direitos subjetivos patrimoniais e 

relativos, que nos direciona a lembrar de que não é todo direito subjetivo que se 

prescreve, a exemplo dos direitos subjetivos extrapatrimoniais e absolutos. No que 

tange a decadência, essa trata dos direitos protestativos, e da mesma forma 

salientamos que nem todo direito protestativo se submete a decadência, haja vista 

aqueles que não dispuserem de prazos prescritos em lei, não poderiam decair. 

As características de aplicabilidade da prescrição e decadência podem ser 

facilmente distinguidas no cenário processual, pois a prescrição é um instituto de 

interesse privado e consequentemente pode ser renunciável, tácita ou 

expressamente, podendo até ser conhecida de oficio, mas não como regra. 
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Enquanto, por outro lado, a decadência versa no interesse público, não admitindo 

renúncia e obrigatoriamente deve ser conhecida de ofício pelo julgador. 

Outro ponto a destacar é que os prazos prescricionais não podem ser 

modificados pela vontade das partes e podem ser alegadas em qualquer grau de 

jurisdição, pela parte a quem aproveita. Já na decadência, esta no que se refere a 

prazos não admite suspensão e interrupção, podendo ser conhecida a qualquer 

tempo ou grau de jurisdição. 

Acerca do tema deste tópico, vale a pena esclarecer que o direito subjetivo se 

refere aquele que possibilita ao portador a prerrogativa de requerer de alguém um 

comportamento e sendo essa exigência isolada, nasce para o portador do direito a 

faculdade de exigir judicialmente o tal comportamento ou a reparação do dano 

respectivo. Quanto aos direitos protestativos, esses concedem ao titular o poder de 

exercer a produção de efeitos através da simples manifestação de vontade. Nesse 

caso todos os efeitos decorrem da manifestação de vontade do portador, tendo em 

vista que por só depender do titular, ele não pode ser violado, sendo este sempre e 

exclusivamente de interesse público. 

Por fim, pode-se dizer que a decadência opera contra todos, e a prescrição 

tem algumas exceções, previstas nos artigos 192 a 201 do Código Civil. Porém, são 

importantes meios de se evitar a efetivação de um direito perdido no tempo. 

 

2 -  DOS PRESSUPOSTOS PARA ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS, 

EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS: A COMPATIBILIDADE DE H ORÁRIOS. 

 

Com o advento da Constituição de 1988, que recepcionou as hipóteses 

taxativas em que se podem acumular cargos públicos, restaram mais estreitas as 

vias em que o cidadão, mesmo aprovado em concurso público, preste-se a realizar 

novo exame para somar seus rendimentos. O mesmo, se já aprovado e em exercício 

de concurso anterior, deverá optar por um dos cargos, conforme a legislação 

vigente. 

O que merece ser observado é que a Constituição no bojo do artigo 37, XVI 

expressa a vedação do acúmulo de cargos públicos, levantando a ressalva da 

compatibilidade de horários, demonstrando assim uma contradição entre proibir e 

taxar os cargos, bem como elencar a permissão quando não houver atrito na jornada 

das atividades. Ou seja, havendo diversos cargos que se podem desempenhar as 
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atividades normalmente, sem que haja o atrito nos horários, não há razão para não 

se dar interpretação extensiva e abrir o leque deste rol no artigo retro mencionado. 

Isso é o que entende uma grande minoria no âmbito do poder público. 

A incompatibilidade de horários entre os dois cargos públicos cumulados pode 

dar-se de várias maneiras. A primeira corre quando há sobreposição dos horários de 

trabalho do servidor. A segunda hipótese de incompatibilidade tem lugar quando se 

torna extremamente difícil locomover-se de um local ao outro em tempo hábil para 

assumir os seus afazeres. 

O ponto de tensão da questão explorada neste tópico não se resume apenas 

em identificar as possibilidades legais de se acumular cargos no setor público, mas 

também a compatibilidade de horários e o tempo máximo de trabalho na soma das 

jornadas, ponto este na qual a carta magna silencia. 

Tomando por base o Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) nº. 

2.133/2005, o mesmo recomenda um limite não excedente a 60 horas por semana, 

somado a compatibilidade de horários. O que se leva em consideração também é a 

saúde mental, a higiene física, alimentação e a capacidade de se gerenciar os 

possíveis vínculos a serem acumulados em face da locomoção no dia a dia. 

É importante observar que um servidor pode ter mais de uma habilidade, 

sendo injusto impedi-lo de bem utilizá-las em prol do serviço público. Não há 

previsão constitucional, tampouco legal, de número máximo de carga horária 

semanal como previsão in abstracto para se averiguar a compatibilidade de horários, 

a qual “deve ser entendida como horários conciliáveis, ou seja, que não prejudiquem 

a regular prestação do necessário serviço público desempenhado”. Em outras 

palavras, sendo os horários comprovadamente compatíveis, não há que se criar 

limites de horários (v.g., de trabalhar o servidor o máximo de 60h semanais, como já 

pretendeu a AGU em parecer sem qualquer fundamento constitucional – v. Parte II, 

Cap. 1, item 1.1.1, infra), a fim de cercear o servidor do direito que lhe garante o 

texto constitucional em vigor. 

Faz-se necessário destacar que a regra da compatibilidade de horários é 

regida pelo princípio da verdade real, sendo assim, é vedado a administração 

pública utilizar-se de montantes de jornadas, abstratas. Como por exemplo, dizer 

que é impossível trabalhar dois turnos de 8h por dia, por conta de um possível 

desgaste ou prejuízo a saúde do servidor, quando na verdade essas constatações 

não cabem a administração pública realizar. 
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2.1  Quando há compatibilidade de horários? 

Primeiramente, se cumpre observar que o tema da compatibilidade de 

horários não pode, hoje em dia, ser tratado como antigamente, em que os meios 

privados de transporte existentes eram menos ágeis e a logística do transporte ainda 

pouco desenvolvido, vindo a dificultar a conciliação entre mais de um vinculo de 

trabalho, seja público ou privado. Todos esses aspectos, que a modernidade 

apresenta, em termos de logística de transporte, devem ser levados em conta para 

analisar a compatibilidade de horários de um servidor público que acumula cargos. 

Nesse exato sentido, merece ser transcrita a lição de Mauro Roberto Gomes 

de Mattos (2012 p.108):  

 

O critério de aferição entre a compatibilidade de horários entre uma situação 

e outra na minha opinião é o real, ou seja, aquele que representa a 

prestação de serviço plena e efetiva, através da ministração das aulas, 

compatíveis com a carga horária da outra situação jurídica. 

Melhor explicando, se no magistério o professor possui carga horária de 8 

(oito) horas diárias e no outro vinculo público o horário se imbrica, mas o 

servidor cumpre rigorosamente a sua carga horária, sem prejuízo para o 

ente público, é de se prestigiar a primazia da realidade, tendo em vista que 

o regime de horário do magistério não significa que necessariamente o 

servidor deva estar presente no local de trabalho todo o tempo de sua 

jornada de trabalho, tendo em vista que há uma carga horária destinada 

para cursos, preparação de aulas, correção de trabalhos, reuniões 

pedagógicas etc. 

Portanto, se houver incompatibilidade entre os horários, mas demonstrados 

que na prática não existe prejuízo ao cumprimento da jornada de trabalho, é 

possível a acumulação de dois cargos sob o regime de 40 horas, na mesma 

cidade. (MATTOS, Mauro Roberto Gomes. 2012 p,108) 

 

Em suma, é necessário que se analise a compatibilidade de horários em cada 

caso concreto, especialmente considerando o avanço da tecnologia. Ademais, nos 

dias atuais é até mesmo possível que o servidor preste o serviço fora das 

dependências da instituição que labora.  
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Segundo a portaria do TCU 99, de 5 de abril de 2010, considerando concluída 

a experiência-piloto implantada pelo tribunal, a mesma incorporou ás práticas 

institucionais de gestão de pessoas a realização de trabalho fora de suas 

dependências, com a manutenção das regras e dos procedimentos estabelecidos na 

Portaria-TCU n. 139, de 9 de março de 2009, em especial com base no princípio da 

eficiência, Art. 37, caput, CF. 

Sendo assim, podemos sintetizar o tema desse tópico, demonstrando que há 

uma necessidade de regulamentar uma extensão no dispositivo legal que rege as 

hipóteses de acumulação de cargo público, pois existem diversas situações onde o 

servidor, munido de tempo e de saúde poderia desempenhar outra atividade, sem 

que houvesse prejuízo ao poder público, e muitas vezes traria ainda mais qualidade, 

mediante a contribuição profissional do servidor. 

No entanto, o tema ainda é coberto por uma casca, de forma que não se tem 

uma flexibilidade nos tribunais superiores, permanecendo uma visão legalista e 

conservadora. Porém, cabe aos nossos legisladores rever tais pontos e verificar as 

fragilidades e retrocessos que por ventura alguns dispositivos de nossa Constituição 

Federal venham a demonstrar.  

 

3  DA CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR DE BOA  FÉ VERSUS 

PERDA DO DIREITO PUNITIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O ponto crucial e mais relevante deste trabalho tem como referência uma 

situação rara de se ver nos tribunais brasileiros. Imagine-se um servidor público de 

um determinado município e que já dispõe de estabilidade há mais de duas 

décadas, laborando sempre com qualidade e uma perfeição técnica nunca 

contestada.  

De forma que esse mesmo servidor do município, por intermédio de nova 

aprovação em concurso público, adquire mais um vínculo em uma autarquia pública 

subordinada ao mesmo município e vem a somar seus rendimentos, e que também, 

tal vínculo, é correspondido profissionalmente com a mesma qualidade e perfeição 

do vinculo de origem, sem que haja o choque de horários entre ambos. No entanto, 

o fato do acúmulo vem a ser de conhecimento da administração pública pelo lapso 
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temporal excedente a 5 (cinco) anos, havendo uma inércia por parte do 

administrador em sanar o vicio. 

A questão é: comprovado a inércia da administração pública, pelo servidor, 

dentro do quinquênio decadencial, por que não aplicar os institutos e preservar a 

segurança jurídica, quando se verificar não haver prejuízo à administração pública? 

Ou porque não convalidar o ato, se o mesmo demonstrar que produziu efeitos 

positivos? 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 demonstra a exigência de processo 

seletivo para admissão efetiva em cargos ou funções na administração pública. A 

partir da respectiva obrigatoriedade elencada, grande é a concorrência entre os 

concurseiros nos dias atuais, onde visam mudar de vida financeiramente. 

O fundamento da proibição, objeto deste tópico, é impedir que o acúmulo de 

funções públicas permitisse que o servidor não executasse qualquer delas com a 

necessária eficiência (princípio da eficiência), onde, sabe-se que apenas em 

situações excepcionais, em que não se configura prejuízo para o serviço público, a 

Constituição da República de 1988 admite a acumulação. Afinal, o ocupante de 

cargo, emprego e/ou função pública deve se dedicar com foco ao seu trabalho, haja 

vista, que é da essência de suas funções a obrigação de atender aos interesses e 

necessidades da sociedade. 

Quando a demanda diz respeito a patrimônio e capital público, existem 

diversas peculiaridades a serem tratadas. O poder público tem função essencial e 

indispensável na prestação de serviço à sociedade como um todo. Sendo assim, faz-

se necessária uma minuciosa filtragem daqueles que serão seus administrados, para 

que satisfaçam com eficiência as obrigações da categoria. 

Pois bem, novamente, imagina-se a situação em que o servidor devidamente 

estável em seu cargo, superada a fase probatória, venha de boa-fé a adquirir mais 

um vinculo, mediante aprovação em concurso público. E que neste vinculo haja 

compatibilidade de horários, bem como a expressa desenvoltura positiva, nas 

obrigações que o cargo requer, com eficiência e qualidade isenta de qualquer 

reclamação por parte dos superiores do respectivo órgão que o administrado venha 

a compor. 

Conforme o passar dos anos, verifica-se que o servidor está acumulando 

cargos, partindo disso a administração solicita que o mesmo opte por um dos 

vínculos, afinal, é o que a lei manda. No entanto, não é levado em consideração o 
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tempo e a qualidade da prestação de serviço desse servidor efetivo. É o ponto em 

debate nesse trabalho. Seria justo exonerar um administrado que acumula dois 

vínculos e que sempre desempenhou suas atividades regularmente, recebendo 

proporcionalmente pelo trabalho que desempenha? 

E nas hipóteses em que há inércia por parte da administração pública, quando 

ciente da situação irregular, em iniciar as medidas cabíveis para esse tipo de 

situação, especialmente falando sobre a perda do direito de punir? Essa é uma 

questão polêmica e cheia de controvérsias, sobre a legalidade de se poder aplicar o 

instituto da decadência, se comprovado o conhecimento do fato dentro do prazo que 

a lei estipula prazo quinquenal. Para muitos juízes, isso afeta a administração e não 

é uma coisa saudável para a sociedade.  

Em uma de suas obras, Rui Barbosa (2003 p.176) preceituava que as 

acumulações não se dividem em boas e más: 

 

As acumulações não são, de seu natural, boas ou más. São más, ou boas, 

úteis, ou nocivas, consoante os casos, isto é, segundo a natureza dos 

cargos e a maneira de se proverem. Casos até há em que elas resultam da 

natureza das coisas e são, algumas vezes, a respeito de certas funções, 

cargos ou serviços. (BARBOSA, Rui. 2003 p176) 

 

Partindo dessa tese, deve ser analisado o instituto mencionado no parágrafo 

anterior, em seu conceito e requisitos para sua aplicação. A decadência, segundo 

definição concedida por Nelson Nery Amorim Filho e Rosa Maria de Andrade Nery 

(2006 p.91): 

 “é a causa extintiva de direito pelo seu não exercício no prazo estipulado 

pela lei”  

 

Ou seja, subentende-se que o direito de punir da administração pública não 

se eterniza, abrindo assim precedente para uma possível convalidação de atos, já 

que administração pública dispõe de autonomia e autotutela, sejam eles lícitos ou 

não, revogando, anulando ou convalidando. 

Ao sair da ótica legalista e partir para um olhar prático e análogo ao que se 

preza na primazia da realidade, será perceptível que muitas vezes convalidar o ato 

ou aplicar a decadência para que se mantenha a segurança jurídica e a estrutura 

financeira de uma família, é mais viável do que impor o direito de opção, que 
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consequentemente ensejará em exoneração. Obviamente que não se trata dos 

casos em que se remuneram acumuladamente valores absurdos e desproporcionais 

ao trabalho do servidor, porém, muitos casos práticos se encaixam em cargos que 

não geram pouco mais que dois salários mínimos vigentes da economia. Isto 

somado a pública boa fé do servidor e a perfeição em que presta os serviços para a 

sociedade.  

Valerio Mazuolli e Waldir Alves (2013) em “Acumulação de Cargos Públicos: 

uma questão de constituição” preconizam que tudo quanto extrapole as exceções 

constitucionais permissivas há de ser tido como acumulação irregular. Aduziram 

também que, tal não significa, contudo, que tenha agido o servidor de má-fé nas 

acumulações proibidas; A acumulação ilícita é uma coisa, e a má-fé do servidor em 

acumular ilegalmente é outra bem diferente. 

  

3.1  DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO DIREITO PÚBLICO EM 

FACE DOS ATOS PASSÍVEIS DE CONVALIDAÇÃO 

 
O referido princípio faz parte de outros diversos que regem a administração 

pública brasileira, direta e indireta. A segurança Jurídica, também conhecida como 

principio da estabilidade das relações jurídicas, impossibilita que seja desfeito 

determinado ato ou situação jurídica, ainda que munida de alguma irregularidade em 

face da legislação, após esta já seguir com vigência e eficácia. 

Há situações em que anular um ato pode ser mais prejudicial ao poder púbico, 

e consequentemente a sociedade, do que a sua permanência no que tange a sua 

executividade. Sendo assim, não é viável, ainda mais quando este ato atinge a 

finalidade para que foi proposto, desfazê-lo. Remetendo-nos a somar o princípio da 

segurança jurídica ao princípio da convalidação, que irá ser abordado no decorrer do 

tópico em debate. 

Existe grande semelhança entre o princípio da segurança jurídica e o princípio 

da proteção à confiança, bem como ao princípio da boa fé. Obvio se faz verificar a 

moderação na aplicabilidade do principio, objeto deste capitulo, pois se deve evitar a 

banalização dos atos praticados em inobservância a lei.  

A aplicação do princípio da segurança jurídica é invocado claramente em 

diversas situações, como por exemplo, na manutenção de atos administrativos 

inválidos, quando o prejuízo resultante da anulação for maior do que o decorrente da 
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manutenção do ato ilegal. Vemos também a aplicação do referido instituto na 

regulação dos efeitos já produzidos pelo ato ilegal, onde o que prevalece são as 

razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. 

Preservar a situação, mesmo que irregular, quando a mesma não causar 

dano ao erário público e a sociedade, este é o objetivo em suma. E o instrumento 

utilizado para efetivar essa proteção, é através de outro princípio, conhecido como 

convalidação, que passaremos a tratar. 

  

4 DA VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONVALIDAÇÃO E A INAPL ICABILIDADE 

DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NAS ACUMULAÇÕES DE CARGO S 

PÚBLICOS 

 
  De acordo com as lições de Maria Sylvia Zanella de Pietro (2012), a 

convalidação ou saneamento “é o ato administrativo pelo qual é suprido o vício 

existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado”. 

Porém nem sempre é possível a convalidação, pois depende do tipo de vício que 

atinge o ato, restando assim uma análise do assunto a partir dos cinco elementos do 

ato administrativo: Sujeito, Objeto, Forma, Motivo e Finalidade. 

Para o professor Bandeira de Mello, a convalidação é o suprimento da 

invalidade de um ato com efeitos retroativos. Vale frisar que a convalidação pode ser 

fruto de uma atitude particular ou da própria administração, de forma que esta 

apenas poderá ocorrer quando o ato possa ser praticado validamente no presente.  

No que tange a servidores públicos que acumulam indevidamente, para estes 

o entendimento é que não se poderia aplicar o princípio da convalidação, pois o ato 

em desconformidade com a lei é nulo de todo efeito, não se convalidando nunca, 

sendo, por conseguinte, inaplicável a prescrição ou a decadência, uma vez que a 

administração pública sempre poderá anular seus atos que venham estar eivados de 

vícios e em desconformidade com a norma legal tal como no caso exemplificado no 

tópico 3 desta pesquisa. 

Por sua vez, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, ao dispor sobre a 

convalidação, expõe em sua obra que “consiste na prática de um ato administrativo 

que tem por finalidade validar ato já praticado, objetivando conformá-lo com a ordem 

jurídica. As principais características da convalidação podem ser assim destacadas: 

- exige o reconhecimento expresso da Administração Pública. Não há convalidação 
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tácita ou por decurso de tempo; - só pode ser praticada por órgão ou agente 

competente. O órgão de controle não pode imiscuir-se nessa seara. Por esse 

motivo, a convalidação é um instrumento típico do autocontrole; Embora não seja 

uniforme na doutrina, deve existir ato anterior sobre o qual incidirá a convalidação. 

Isso porque, nas situações de fato, constituídas se ato, pode haver reconhecimento 

de direitos, em homenagem, por exemplo, à boa-fé, mas não convalidação de fato 

em ato; O vício do ato originário, de cuja convalidação se cuida, há de ser de 

legalidade. Não é adequado o uso da convalidação para rever conveniência e 

oportunidade; A convalidação deve operar-se, segundo as regras vigentes ao tempo 

da convalidação, com atendimento integral dos requisitos legais; São inconvalidáveis 

os atos que não podem ser reproduzidos validamente na atualidade; O ato a ser 

convalidado não pode ser utilizado em favor de quem, por má-fé, deu causa ao vício 

de legalidade. Aplicação prática do princípio de que a ninguém é dado valer-se da 

própria torpeza; A convalidação resguarda os direitos constituídos pelo ato inválido, 

aproveitando os efeitos produzidos; Admite-se a convalidação dos efeitos do ato 

anterior, quando, constituindo situações jurídicas, ficaram essas limitadas no tempo”. 

No entanto, no que diz respeito ao acúmulo de cargos públicos, o Superior 

Tribunal de Justiça entende por meio de suas jurisprudências que é inaplicável a 

convalidação em casos como esse, bem como tem-se que a acumulação indevida 

de cargos é fato que se protrai no tempo, podendo ser apurado e coibido pela 

Administração, em nome do interesse público, a qualquer momento. 

Quanto a decadência, muitos servidores munidos de comprovação de que a 

administração a que são subordinados dispunham de conhecimento do fato 

irregular, tentam nos tribunais do país obter decisões favoráveis a aplicação dos 

princípios extintivos de punibilidade, a exemplo da prescrição e decadência aqui 

estudada. Porém, o entendimento majoritário dos tribunais é de que não ocorre a 

decadência do direito da administração pública em adotar procedimento para 

equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, uma vez que os atos 

inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo precedente. 

Uma minoria é a favor da aplicação decadencial nas hipóteses de quem 

acumula irregularmente cargos públicos. Vejamos algumas jurisprudências 

favoráveis a aplicação dos institutos extintivos da punibilidade: 
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ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE  
CARGOS. PROFESSOR E AUXILIAR JUDICIÁRIO. PROVENTOS 
APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO. OPÇÃO. 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONHECIMENTO HÁ MAIS DE 15 
(QUINZE) ANOS. INÉRCIA. DECADÊNCIA. ART. 54, LEI Nº  9.784/99. 
SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. SEGURANÇA CONCEDIDA . 1. Na 
espécie, exsurge induvidosa a ciência da Administração desde 1999, quanto 
à acumulação de cargos públicos pelo Impetrante, portanto, até fevereiro de 
2004 o prazo fatal para rever o ato, a te- or do art. 54, da Lei nº 9.784/1999, 
que regula o processo admi- nistrativo. 
2. Todavia, somente em dezembro de 2012, a Administração instan- do ao 
servidor optar por uma das funções, resulta operada a de- cadência do 
direito. 
3. Ademais, sobreleva a segurança jurídica e a boa-fé do servidor na 
acumulação dos cargos públicos, sem qualquer questiona- mento da 
Administração durante mais de 15 (quinze) anos Precedente do Tribunal 
Pleno desta Corte de Justiça: 
4. “DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRA-  TIVO. 
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA. PRECEDEN- TES.  
1. A decadência é instituto que decorre do principio da segurança juridica, 
segundo o qual as relações jurídicas necessitam estabilizar-se no tempo e 
no espaço, de forma a proporcionar ás partes sensação de tranquilidade e 
previsibilidade quanto ás situações constituídas em sua vida privada. 
2. Nesse diapasão, cuidando-se de ato administrativo com repercussão 
favorável a esfera jurídica do administrado de boa-fé, essa prerrogativa 
decai no prazo de cinco anos, conforme o art. 54 da Lei n. 9.784Q99. 
3. Não tendo havido má-fé da servidora, que por mais de vinte anos 
acumulou os cargos públicos sem qualquer oposição da Administração, 
deve ser preservada a segurança jurídica, a boa-fé e a proteção da 
confiança, não podendo ser exigida da impetrante a opção por um deles, 
em razão da decadência administrativa. 
4. Segurança concedida. 
(TJ/AC. MS n. 0000214-36.2013.8.01.0000. Rel. Desa.  Regina Ferrari. J. 
15.05.2013). 
5. Segurança Concedida. 
 

********** 
 

Acumulação de cargo e decadência - 1 
 
A 1ª Turma iniciou julgamento de recurso em mandado de segurança no 
qual se pretende desconstituir a pena de demissão do cargo de agente 
administrativo do Ministério da Saúde aplicada a servidora pública que 
acumulara, também, o de professora na rede estadual de ensino. O Min. 
Luiz Fux, relator, deu provimento ao recurso para determinar a reintegração 
no cargo de agente administrativo com efeitos patrimoniais e funcionais 
retroativos à data da demissão, consoante parte final do art. 28 da Lei 
8.112/90 (“com ressarcimento de todas as vantagens”). Primeiramente, 
entendeu inexistir prescrição, porquanto o art. 132, XII, da Lei 8.112/90 
estabeleceria que a pena cabível para acumulação indevida de cargos 
públicos seria a demissão. Além disso, a prescrição somente ocorreria com 
o prazo de 5 anos a contar da ciência do fato pela Administração. Verificou, 
entretanto, que a recorrente fora admitida no cargo de professora em 
15.4.1982 e, no âmbito do Ministério da Saúde, em 21.2.1979. Portanto, 
exerceria os 2 cargos, de professora e de agente administrativo, desde abril 
de 1982, quando fora admitida no magistério. Ressaltou que a demissão se 
dera em maio de 2002, mais de 20 anos após o início da acumulação, sem 
que, durante esse período, fosse reconhecida como ilícita. 
RMS 28497/DF, rel. Min. Luiz Fux, 20.3.2012. (RMS-28497) 
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Acumulação de cargo e decadência - 2 
 
Assim, reputou não haver prescrição, mas decadência do direito de anular 
os atos de nomeação nos cargos que ensejaram o acúmulo. Asseverou que 
o poder da Administração Pública de invalidar seus próprios atos não seria 
eterno. Ademais, deveria ser restringido pelo princípio da segurança 
jurídica, consubstanciado na sua dimensão subjetiva, que se concretizaria 
por meio do princípio da proteção da confiança. Aduziu não haver conceito 
preciso acerca do alcance da expressão constitucional “cargo técnico e 
científico”, inserida no art. 37, XVI, b, da CF. Por fim, ponderou que a 
incerteza quanto à possibilidade de acumulação dos cargos indicaria a boa-
fé da recorrente. Sublinhou que a denominação do cargo, se técnico ou 
científico, não bastaria para a identificação de sua natureza.No ponto, 
impenderia a análise concreta das funções desempenhadas, o que poderia 
suscitar profundas controvérsias. Aliado a isso, o longo decurso de tempo 
em que a acumulação perdurara também reforçaria a necessidade de 
incidência de normas jurídicas que limitassem o poder da Administração 
Pública de anular atos favoráveis aos seus destinatários. Após, pediu vista a 
Min. Cármen Lúcia. 
RMS 28497/DF, rel. Min. Luiz Fux, 20.3.2012 (RMS-28 497) 

 
********* 

 
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. 
ILICITUDE RECONHECIDA POR ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO  
SUPERIOR A CINCO ANOS. DECADÊNCIA CONSUMADA. LEI 
14.184/02. ART. 65. APLICABILIDADE. SENTENÇA CONFIR MADA, EM 
REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRI O"  
(8ª CC, Apelação Cível nº 1.0024.04.532667-5/001, Rel. Des. ISALINO 
LISBÔA, j. 08.11.2007, "DJ" 12.02.2008). 
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REVER SEUS 
PRÓPRIOS ATOS - AUTOTUTELA - PRAZO PARA SUA EFETIVAÇÃO - 
NÃO ATENDIMENTO - DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA OPERADA - 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARACTERIZAÇÃO - CONCESSÃO DA 
SEGURANÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 65 DA LEI ESTADUAL Nº 
14.184/2002 E ART. 1º DA LEI Nº 1.533/1951. Se a acumulação de cargos 
já se configura há mais de 05 (cinco) anos, não pode a Administração 
Pública elidir os efeitos do acúmulo, determinando à servidora que efetive a 
opção por um cargo, pois, o exercício da autotutela, que permite a anulação 
dos atos administrativos, mesmo que decorram efeitos favoráveis para o 
destinatário, somente se aplica em observância ao princípio da segurança 
das relações jurídicas. 
 

Muitos servidores ao pleitearem a segurança jurídica no judiciário, mediante 

os institutos retro mencionados, defendem a não imprescritibilidade da pretensão 

punitiva da administração, pois acreditam que entra em desacordo com os princípios 

da própria prática do Direito, uma vez que, somente em casos excepcionais, é que 

alguém pode permanecer indefinidamente sob a possibilidade de punição bem como 

com um permanente dano à sua imagem pessoal (a exemplo dos crimes hediondos). 

O que defende os muitos servidores que acumulam cargos públicos 

irregularmente é que o poder punitivo da administração pública de invalidar seus 
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próprios atos não pode ser eterno. Entendimento esse, inclusive em convergência 

com o do atual e ilustríssimo Min. Luiz Fux, conforme jurisprudência elencada acima. 

Por fim, os institutos retro devem ser valer de analisar caso a caso os atos, 

cujos efeitos já estão produzidos ou permanecem sendo, para não ferir-se os 

princípios da segurança jurídica e da boa fé. A segurança jurídica e a boa fé devem 

ser fundamento base de uma ponderação, em face do caso concreto, para que se 

efetue a pretensão de anular ou convalidar um ato viciado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 É oportuno analisar por uma perspectiva dúplice, as hipóteses em que se 

poderia ou não aplicar o instituto da decadência, quando a administração pública se 

mostrar inerte ao tempo em que deveria agir. Em defesa ao principio da supremacia 

do interesse público sobre o individual, a Constituição da Republica Federativa do 

Brasil repudia a possibilidade de ceder nos casos de acúmulo, mesmo quando a 

irregularidade estudada nessa pesquisa tenha sido corroborada e permitida por 

qualquer que seja o lapso temporal, frente aos olhos da própria “vitima”. 

 Igualmente, o que se observa é um grande aumento nas demandas judiciais, 

acerca do tema, pois com o objetivo de somar seus rendimentos e no respaldo de 

não chocar os horários, muitas pessoas optam por desempenhar duas atividades 

estatutárias, exercendo-as livremente, haja vista a morosidade dos órgãos 

fiscalizatórios em tomar conhecimento do fato e também da má organização de 

controle dos servidores públicos. 

 Sendo assim, o que foi analisado nesse artigo foi à dupla face 

administrador/administrado frente ao que preceitua o artigo 37, VI, nas hipóteses em 

que o servidor vem a comprovar que o poder público era detentor de conhecimento 

do fato e nada fez. Sabe-se que um ato constitucionalmente irregular, é tido como 

inexistente, ou seja, nunca teriam condão de iniciar prazos decadenciais. Porém, no 

que tange a segurança jurídica e em situações em que restasse comprovado o não 

prejuízo ao erário público, porque não analisar para tempos futuros a possibilidade 

de se limitar esse poder punitivo da administração pública, igualando a prerrogativa 

decadencial existente para os demais atos para o acúmulo de cargos públicos? 

 Enfim, a Constituição da Republica Federativa do Brasil em suma, é 

razoavelmente nova e certamente carecerá de alterações conforme as mudanças na 
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sociedade. O que se espera é um consenso entre razoabilidade e justiça, quando for 

necessário, para que a supremacia do interesse público não sirva como alicerce 

para um abuso de poder da própria administração. 

 O que resta aos brasileiros é seguir o que ainda diz a carta magna, afinal ela 

sobrepõe e está acima de toda e qualquer norma que venha a regulamentar a vida 

das pessoas em sociedade. 
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ABSTRACT  

Discuss the possibility of extinguishing the punitive power of 
government is a controversy that has not yet found an absolute 
backing to serve as a parameter in the decisions of some courts 
of first instance. Several judges in the college who have to 
interpret the Constitution from the perspective of the case, 
judge demands the accumulation of public office following the 
letter says the legal provision, which is Article 37 of the 
Constitution and its clauses. However, over the years the said 
device is weakened because what motivates the seal to the 
accumulation of paid public office, with respect to preserving the 
quality with which the particular service will be provided by the 
server, so that many servers show themselves capable of 
accumulating positions not included in the constitutional role 
without regard to conflict of schedule. Is not always the 
government takes cognizance of such irregularity in the 
premises of public power, but when it becomes aware that it is 
essential if you use your power to correct such irregularities 
autotutela and punishing people who accumulate as law 
8429/92 (improper conduct) and / or law 8112/90 when demand 
traverse about the union bound accumulations. The big 
question exordial explored in this work is the legal possibility to 
characterize the application of institutes of decay and 
prescription when governments take cognizance of the fact and 
allow them to exceed the five-year period, showing inert. 

Key-words: - Public Offices, 2 - 1 Accumulation Irregular, 3 - 
Decadence 
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