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Ementa: ADMINISTRATIVO. ATOS

PEDIDO

DE

ANULAÇÃO.

INCOMPETÊNCIA.

ADMINISTRATiVOS.

ALEGADO

SUBSTITUIÇÃO

VÍCIO

DE

DE

SERVIDOR.

OCUPAÇÃO INTERINA DE CARGO EM COMISSÃO EM
RAZÃO

DE

FÉRIAS

DA

TITULAR. REJEIÇÃO

DA

DESIGNAÇÃO PELO ART. 3°, § 2°, DO DECRETO
33.551/2012. DECISÃO

E COMUNICAÇÃO

TEORIA

DE

DO AGENTE

TARDIAS.

FATO. CONVALIDAÇÃO.

DESNECESSIDADE.

1.A prática de atos realizados por servidor efetivo

irregularmente investido de cargo em comissão não é
motivo suficiente à invalidação dos atos por ele

praticados quando da investidora irregular, por força da

aplicação da teoria do agente ou funcionário de fato,
corolário da teoria do órgão.

2.Hipótese em que a designação prévia para a ocupação
interina do cargo em comissão veio a ser rejeitada com

alguma delonga, tendo tal circunstância sido levada ao
conhecimento do servidor quando já cessado o
exercício fático da interinidade.

3.Evidenciado o exercício da função de fato sob a boa-fé

de seu ocupante, não são cogitáveis as circunstâncias
excludentes da aplicação da teoria do agente de fato,

tais como a usurpação da função ou a existência de
irregularidade evidente e já conhecida à época.
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4.Pela teoria do órgão, "considera-se que o ato do

funcionário é ato do órgão e, portanto, imputável à
Administração" (Dl PIETRO). Nessas condições, "o
defeito invalidante da investidura de um agente não

acarreta, só por só, a invalidado dos atos que este
praticou"(Bandeira de MELLO). Assim, não há falar em
convalídação de atos legais.

5.Parecer

pela

ausência

de

Ilegalidade

dos

atos

praticados, ao menos pelos motivos invocados.

Senhora Procuradora-Chefe da Procuradoria Especial da Atividade
Consultiva,

1. RELATÓRIO

A Secretaria de Estado de Educação indaga consulta esta Casa

acerca da validade dos atos praticados pelo servidor Thiago Moreira Brito no

período de 03/11/2014 a 12/11/2014, em que substituiu a servidora Regina Teixeira
de Oliveira em razão das férias da última.

Consta dos autos o pedido de substituição de fl. 01, datado de
17/10/2014, bem como a resposta de fis. 03, datada de 06 de novembro de 2014 e

encaminhada à Coordenação Regional de Ensino do Guará em 13/11/2014 (fl. 02).
Ao tomar conhecimento da situação, o servidor substituto, Thiago
Moreira Brito, solicitou em 19/11/2014 a anulação de todos os atos por ele

praticados quando da substituição afirmando ainda "que a resposta desse gabinete
veio após o período da substituição" (fl. 03, verso).
O servidor reiterou o pedido à f|. 05, na data de 19/12/2014.
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A Assessoria Jurídico-Legislativa opinou pela viabilidade de

conválidação dos atos praticados, mas solicitou a oitiva desta Casa.
É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Considerações preambulares

De início, cumpre registrar a ausência, nestes autos, de reprodução

dos atos cuja anulação é pretendida pelo servidor. Assim, o presente opinativo não
tangencia quaisquer outros eventuais motivos à anulação porventura existentes e
alheios à questão aventada nos autos.

Ademais, não consta dos autos a informação acerca da hierarquia

funcional existente entre o interessado e a servidora substituída. Regina Teixeira
de Oliveira. Gomo a invalidado da designação do primeiro decorre de ofensa ao art.

3°. § 2°, do Decreto n® 33.551/2012, que exige para o substituto uma posição

hierárquica superior à do substituído, não há como avaliar se o dispositivo foi
í^,

corretamente aplicado ou não.

Além disso, percebe-se nos autos a falta de clareza dos motivos

ensejadores da invalidada da substituição aventada. De fato, a motivação existente
é meramente remissiva ao § 2° do art. 3° do Decreto n° 33.551/2012. A singela

invocação da referida norma veio desacompanhada de razões fáticas que
esclarecessem a real origem do vício na designação.

Tal dispositivo, por seu turno, faz remissão ao § 1°, que trata das
exceções à inviabilidade de substituição de servidor (ou seja, trata dos casos em

que a substituição ocorre sem que a posição hierárquica do substituto seja
imediatamente superior à do substituído). Disso decorre a necessidade de

justificativa da designação excepcional em despacho. Assim, a julgar pelo
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documento de fí. 01, não foi produzida qualquer justificativa ou menção a

excepcionalidades, porém não se sabe se tais elementos existem em algum outro
documento porventura encaminhado à SEAP para apreciação. Portanto, não se
sabe ao certo se o pedido foi rejeitado em razão da rejeição das justificativas
eventualmente feitas, ou se por não haverem sido produzidas, ou ainda se pelo fato
de a SEAP entender desnecessária a designação.

É possível, ainda, que o pleito de substituição haja sido rejeitado com
base na regra gerai existente no caput do art. 3°, ou seja, pelo fato de o servidor
interessado simplesmente não ocupar a hierarquia Imediatamente superior à da
substituída. Nesse caso, porém, o fundamento jurídico teria sido o caput e não o §
2° do art. 3° do Decreto 33.551/2012.

Nesse contexto, a singela invocação do § 2° do art. 3° do Decreto n®

33.551/2012 veio desacompanhada de razões fáticas que esclarecessem a real
origem do vício na designação.

Feitas essas necessárias ressalvas, o objeto da presente consulta

está restrito à questão da impossibilidade de substituição do servidor como motivo
para a anulação de seus atos.
o

2. Da pretendida anulação dos atos praticados por servidor irregularmente
investido da condição de substituto

Foihs n'':
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Gomo relatado, o servidor interessado pretende a anulação de todos

os atos por ele praticados na condição de gerente da Gerência de Gestão dos
Profssionais da Educação. A razão de seu pedido é a sua designação irregular
para ocupar o cargo em comissão em questão.

A substituição foi obstada em razão do § 2° do art. 3° do Decreto n°
33.551/2012:

Art. 3° Os demais titulares de cargo em comissão ou de natureza especial
serão substituídos, nos seus afastamentos legais e eventuais, pelo
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ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial com posição
hierárquica imediatamente superior aquele a ser substituído.

§1° Nos casos de impedimento do substituto ou em caráter excepcional,
poderá ser solicitada a designação de outro servidor para a respectiva
substituição, desde que devidamente justificado em despacho que
acompanhará o ato designatórlo, sendo responsáveis solidários pela
designação a chefia superior e a chefia imediata que indicar o substituto.
§2° Os atos de designação e a devida justificativa de que trata o parágrafo
anterior, deverão ser encaminhados para avaliação e análise da Secretaria
de Estado de Administração Pública, que, caso avalie como necessária a
designação, encaminhará o ato para publicação no Diário Oficial do
Distrito Federal.

Não havendo dlscússão acerca da aplicabilidade do dispositivo ou
não à espécie, resta avaliar a matéria à luz do pedido formulado pelo servidor que,
por não ostentar com regularidade o cargo em comissão aqui mencionado,

pretende anular os atos praticados pelo período em que acreditou estar
regularmente investido.

Em primeiro lugar, ressalta-se ser perfeitamente compreensível a

inconformidade do servidor para com situação que, se solvida antes do período de

substituição, ter-lhe-la permitido não ocupar a posição pela qual se responsabilizou.
Em resumo, o problema decorreu da delonga na formulação da designação e/ou no

encaminhamento da resposta ao servidor, por ele recebida quando já expirada a
designação que acreditava válida.
Ressalvada a ausência completa de provas nestes autos, é de se

presumir, sob o ponto de vista estritamente formal, que o servidor praticou atos
sem ostentar a investidura necessária, o que se caracterizaria como vício de
competência.

Outra não é a inteligência extraída da lei regente da ação popular (Lei

n° 4.717/65), ao estatuir que "a incompetência fica caracterizada quando o ato não
se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou" (art. 2°, parágrafo único,
alínea "a").

A própria lei em questão comina a pena de nulidade ao ato praticado
com vício de incompetência:
Folha n":

Frocess(y;5:

. .

3

VOO-./

RubrieáfynOí^/islrícuiíJi-^i

PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Procuradoria Especial da Atividade Consultiva
PRCON

Art. 2® Sâo nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades
mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a)Incompetência;

Acerca do tema, a Assessoria Jurídlco-Legíslatlva sustenta a
possibilidade de convalidação do ato administrativo.
Materialmente, a convalidação tem origem na constatação de que
nem sempre a restituição da ordem jurídica à normalidade se dá por meio da

anulação do ato administrativo, como ensina Weida ZANCANER"':
Em tese, poder-se-ia supor que o princípio da legalidade imporia sempre à

Administração o dever de invalidar seus atos eivados de vícios, para
restaurar a ordem jurídica por ela mesma ferida. A suposição, todavia, não
procede, pois a restauração da ordem jurídica tanto se faz pela fulminação
de um ato viciado quanto peia correção de seu vício. Em uma e outra

hipóteses a legalidade se recompõe.
O princípio da legalidade visa a que a ordem jurídica seja restaurada, mas

não estabelece que a ordem jurídica deva ser restaurada pela extinção do
ato inválido.

Há duas formas de recompor a ordem jurídica violada em razão dos atos
inválidos, quais sejam: a invalidação e a convalidação.

Nessa trilha, sustenta a douta Assessoria Jurídico-Legislativa que o
art. 55 da Lei n° 9.784/99 (adotada em âmbito distrital pela Lei n° 2.834/2001)
autoriza a convalidação de vícios sanáveis:

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem
defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

Deve-se lembrar, aliás, que a própria Lei Complementar 840/2011,

regime funcional aplicável aos servidores distritais, traz disposição equivalente;
Art. 178. A administração pública deve rever seus atos, a qualquer tempo,

quando eivados de vícios que os tornem ilegais, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

^ ZANCANER, Weida. Da Convalidação e da Invalidação dos Atos Administrativos. 3^ ed. São Paulo:
Maíheíros, 2008, pp. 86-87.
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§ 1° Os atos que apresentarem defeitos sanáveis podem ser convalidados
pela própria administração pública, desde que não acarretem lesão ao
Interesse público, nem prejuízo a terceiros.

Doutrinária e jurisprudenclalmente, tal como demonstrado na

manifestação da douta AJL, admite-se a convalidação de atos praticados com vício
de competência, desde que não exclusiva. Cita-se, a propósito, o seguinte aresto
do Superior Tribunal de Justiça;
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÕES. RECURSO
ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE SUPERIOR.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE
SUMULAS 5 E 7/STJ.

1. Discute-se nos autos a nulidade de procedimento licitatório em
decorrência de julgamento de recurso administrativo por autoridade
incompetente.

2. Apesar de o recurso administrativo interposto contra ato que
desclassificou a empresa ora recorrente não ter sido julgado pela
autoridade hierarquicamente superior, tal irregularidade foi saneada com a

posterior homologação do procedimento licitatório pela autoridade
competente para analisar o recurso.

3. O ato de homologação supõe prévia e detalhada análise de todo o

procedimento licitário no que concerne a sua regularidade. Homologar é
confirmar a validade de todos os atos praticados no curso da licitação.
4. Constatada a existência de vício em algum dos atos praticados no
procedimento licitatório, cabe à autoridade superior, no momento da
homologação, a sua convalidação ou anulação. Tratando-se de vicio
sanável é perfeitamente cabível a sua convalidação.
5. O vicio na competência poderá ser convalidado desde que não se

trate de competência exclusiva, o que não é o caso dos autos. Logo,
não há falar em nulidade do procedimento licitatório ante o saneamento do
vício com a homologação.
6. Não cabe ao STJ, em recurso especial, a interpretação de cláusula de
edital de licitação. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Recurso especial conhecido em parte e improvido(REsp 1348472/RS,
Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,

julgado etn 21/05/2013, DJe 28/05/2013).

Cabe salientar, igualmente, que a autoridade competente pode não

realizar a convalidação se o ato a ser considerado for discricionário. Com efeito, em
tal caso há possibilidade de tal agente público formular juízo de conveniência e
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oportunidade diverso daquele perpetrado pelo servidor incompetente. Cita-se

novamente, a propósito, a lição de Weida ZANCANER^:
Só existe uma hipótese em que a Administração Pública pode optar entre
o dever de invalidar segundo critérios discricionários. É o caso de ato
discricionário praticado por autoridade incompetente. Destarte, nestes
casos, pode a Administração Pública, segundo um juízo subjetivo, optar se
quer convalidar ou invalidar o ato viciado

Tal manifestação da douta AJL soa inteiramente correta, não fosse
por outro elemento prévio a essa análise e igualmente importante; o caso

reclama aplicação da teoria do agente de fato, corolário lógico da teoria do órgão.

É dizer: o ato praticado por agente irregularmente investido da função
pública há de ser considerado como praticado pelo órgão que o acolhe, assim não
haveria falar propriamente em invalidada, quer absoluta, quer relativa, do ato em
questão.

Acerca do tema. invoca-se o magistério de Celso Antônio Bandeira de

IVIELLO^:
De passagem, anote-se que o defeito invalidante da investidura de
um agente não acarreta, só por só, a Invalldade dos atos que este
praticou. E a conhecida teoria do "funcionário de fato"(ou "agente público
de fato"). "Funcionário de fato" e aquele cuja investidura foi irregular,
mas cuja situação tem a aparência de legalidade.

Em nome do principio da aparência, da boa-fé dos administrados, da
segurança jurídica e do principio da presunção de legalidade dos atos
administrativos reputam-se validos os atos por ele praticados, se por outra
razão não forem viciados

Gomo visto, a tooria em comento tem o efeito de preservar a

segurança jurídica, os direitos dos destinatários dos atos praticados e dos demais
terceiros de boa-fé eventualmente por eles atingidos. Em suma, entende-se a

irregularidade na investidura do agente público como uma situação não passível de
gerar prejuízos por si só.
.q- . r.%
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^ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27" ed. rev. e atual. São Paulo:
Malheiros. 2010, p. 245.
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Acerca da relação entre a teoria ."do órgão e a do"agente de fato, vale-

se do ensinamento de Maria Sylvia Zanella Dl PIETRO"^, ao tecer considerações
sobre a matéria:

Enquanto a teoria da representação considera a existência da pessoa
jurídica e do representante como dois entes autônomos, a teoria do órgão
funde os dois elementos, para concluir que o órgão é parte integrante do
Estado.

Essa teoria é utilizada por muitos autores para justificar a validade
dos atos praticados por funcionário de fato; considera-se que o ato
do funcionário é ato dó órgão e, portanto, imputável à Administração.
A mesma solução não é aplicável à pessoa que assuma o exercício de
função pública por sua própria conta, quer dolosamente (como o
usurpador de função), quer de boa-fé. para desempenhar função em
momentos de emergência; porque nesses casos é evidente a inexistência
de investidura do agente no cargo ou função. Vale dizer que existem
limites à teoria da Imputabilidade ao Estado de todas as atividades
exercidas pelos órgãos públicos; para aue se reconheça essa
imputabilidade é necessário aue o aaente esteia investido de poder
iurídlcG. oü seia. de poder reconhecido pela lei ou que, pelo menos,
tenha aparência de poder iurídico. como ocorre no caso da função de

fato. Fora dessas hipóteses, a atuação do órgão não é imputável ao
Estado.

Em resumo, não havendo usurpação de função ou ocupação em

caráter de emergência com prévio conhecimento dessa situação, a função de fato
V.

há de ser entendida como encampada pêlo órgão.

No caso em tablado, é evidente essa situação. Como se colhe dos

autos, o servidor requerente da anulação dos próprios atos ocupa cargo efetivo e.
com a designação tardiamente rejeitada, passaria a ocupar interinamente um cargo
em comissão. De boa-fé, crente na higidez da designação, praticou todos os atos

Inerentes a esta função antes de conhecer a rejeição do pleito pela SEAP, fato
levado ao seu conhecimento quando já finalizado o período de interinidade.

Além disso, o próprio órgão de origem manifestara a designação do
aludido servidor para ocupar o cargo em comissão (fl. 01). Assim, não há falar em
ato individual do servidor ou usurpação da função; ao revés, há clara aparência de
Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25® ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 575.

PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Procuradoria Especial da Atividade Consultiva
PRCON

poder jurídico, provocada pelo beneplácito da Secretaria de Educação e pela
delonga na resposta da própria Administração.
Nesse cenário, não há falar em invalidado dos atos praticados pela

aludida pessoa pelo só fato da investidora irregular. Não havendo ilegalidade, a
convalidação é medida desnecessária.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, opino pela não anulação dos atos praticados pelo
servidor requerente em razão do só fato da investidora irregular, reputando
desnecessária, à míngua de outros vícios, a convalidação.

É o parecer, sub censura.
À elevada consideração superior.
Brasília-DF, 02 de abril de 2015.

G^iel Abbad Silveira

^^gj:otí^ador do Distrito Federal
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APROVO O PARECER N° 350/2015 - PRCON/PGDF, exarado peio
ilustre Procurador do Distrito Federai Gabriel Abbad Silveira.
Em JS
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/2016.

DENISE L^EIRA GOSTA I^REIRA
Procuradora-CtTefe (em substituição)
Procuradoria tspecial da Atividade Consuitiva

De acordo. Restituam-se os autos à Secretaria de Estado de

Educação. Esporte e Lazer do Distrito Federal, para ciência e adoção das
providências cabíveis.

Em 'ZI/ O' /2016.

KARLA APARECID^E SOUZA WIOTTA

Procuradora-Geral Adjunta ^ra Assuntos do Consultivo
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