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1. Síntese dogmática/Fundamentação 

 

Partindo de pesquisas bibliográficas, com base em artigos e doutrinas atinentes ao tema em estudo, 

a presente tese visa a traçar novos paradigmas para a aplicação da medida cautelar de afastamento do cargo na 

ação de improbidade administrativa (artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92), propondo, para tanto, a 

possibilidade de redução salarial durante a vigência da medida. 

Inicia-se a tese mediante a análise da probidade administrativa como direito fundamental, corolário 

da democracia, amparada nos preceitos dos artigos 5º, LXVIII, LXIX e LXXIII, 37, caput, 142, VI, 72, §2º, 85, 

V e 52, I, todos da Constituição Federal, que versam sobre normas de ética institucional ou de moralidade 

administrativa. 

Ainda, aborda-se a probidade como decorrente do princípio republicano, previsto no artigo 1º da 

Constituição Federal, fundamento do sistema constitucional e fonte primária da atuação ética do administrador 

público, além de uma garantia dos cidadãos no trato escorreito da coisa pública. 

Em seguida, discute-se a ponderação de interesses quando deferida a medida de afastamento do 

cargo público em ação de improbidade com limitação do vencimento, uma vez que a incidência da restrição 

salarial gera uma colisão entre princípios materializados em direitos fundamentais, tendo-se, de um lado, a 

proteção da impenhorabilidade dos vencimentos do agente público pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana e, de outro lado, o direito fundamental à probidade administrativa.  

Nesse contexto, relativiza-se a regra prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, à luz do caso concreto, quando comprovado que a redução salarial do agente afastado não compromete o 

mínimo existencial em prol do interesse público, visando a resguardar valores necessários ao ressarcimento ao 

erário em caso de condenação.  

Ao final, propõe a redução salarial do agente afastado cautelarmente durante a vigência da medida, 

por analogia ao disposto na Lei nº 8.112/90, com limites e prazos estabelecidos.  

 

2. Justificativa 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar as peculiaridades da lei de improbidade administrativa, 

(Lei nº 8.429/1992) sob o prisma da medida cautelar de afastamento do cargo, emprego ou função, previsto no 

artigo 20, parágrafo único, com vistas a dar maior efetividade à medida adotada. 

Diante da natureza cautelar da medida, admitida quando se fizer necessária à instrução 

processual, propõe-se nesta tese, a par das peculiaridades do agente processado e das circunstâncias 

probatórias, a possibilidade de redução salarial durante o período de afastamento do cargo.  

Aborda-se, além da viabilidade, o prazo de duração contado em dias úteis e as categorias de 

agentes públicos a que estariam submetidos. 

Com o fito de esboçar argumentos que justifiquem o afastamento do agente público, com prejuízo 

parcial da remuneração, as balizas defendidas neste trabalho abrangem os agentes públicos nomeados em cargos 

comissionados e os detentores de mandato eletivo. 

 

3. O direito à probidade administrativa e o direito à dignidade 

3.1. A probidade administrativa como categoria de direito fundamental 

 

Segundo o dicionário Aurélio3, probo e probidade provêm do latim probus e probitate, 

respectivamente. Significa: de caráter íntegro, honesto, honrado, reto, justo. Por seu turno, improbidade, 

derivado do latim improbitate, consiste em falta de probidade, mau caráter, desonestidade. 
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Emerson Garcia e Rogério Pacheco4 lecionam que probidade é aquilo que brota bem (pro + bho – 

da razi bhu, nascer, brotar), denotando o que é bom, o que tem boa qualidade.  

Logo, probidade significa, inicialmente, o comportamento honesto, íntegro, legal e, em sentido 

secundário, o que brota bem, quem orienta de a maneira criteriosa de proceder. 

 Improbidade administrativa pode ser conceituada como o comportamento que viola a honestidade 

e a lealdade esperadas no trato da coisa pública, seja na condição de agente público ou de parceiro privado. 

Representa a desconsideração da lealdade objetivamente assumida por quem lida com bens e poderes cujo titular 

último é o povo. 

A responsabilização jurídica por improbidade administrativa encontra autonomia constitucional, 

diante da interpretação extraída da Constituição Federal. 

Nesse sentido, Fábio Medina Osório leciona: 

O dever de probidade dos agentes públicos no tratamento da coisa pública, na 

prestação de serviços públicos ou, mais genericamente, no exercício das funções 

públicas está plasmado no sistema constitucional que tutela a Administração Pública 

brasileira, projetando diretrizes fundamentais do Estado Democrático de Direito, 

orientando o tratamento da res publica como um todo, alcançando frontalmente os 

agentes públicos.5   

 

O princípio republicano subsidia o direito fundamental do cidadão de exigir a proteção, por ação 

popular, contra a prática de ato lesivo ao patrimônio público, o que nele se devem compreender os patrimônios 

moral, histórico, cultural e meio ambiente. 

Ainda, o princípio republicano orienta a hermenêutica constitucional do regime jurídico 

administrativo, ao se impor legalidade, moralidade, publicidade e eficiência como normas estruturantes à 

realização do interesse público. 

Na esfera de princípios constitucionais, a centralidade ou posição mais eminente cabe à 

democracia. Por seu turno, no próprio círculo da democracia, a posição de realce cabe à dignidade da pessoa 

humana. Quanto maior a democracia, maior a dignidade da pessoa humana. 

Logo, visando a assegurar também a dignidade da pessoa humana, a probidade administrativa tem 

exigibilidade como direito fundamental. 

Ingo Wolfgang Sarlet distingue “direitos do homem” como direitos naturais não ou ainda não 

positivados; “direitos humanos” como aqueles positivados na esfera de direito internacional; e “direitos 

fundamentais” como os direitos reconhecidos ou outorgados e protegidos pelo direito constitucional interno de 

cada Estado.6  

Segundo o jurista Pérez Luño, citado por Sarlet7, a distinção entre direitos humanos e direitos 

fundamentais reside na concretização positiva. Os direitos fundamentais possuem sentido mais preciso e restrito 

e constituem o conjunto de direitos e liberdades institucionalmente reconhecidos e garantidos pelo direito 

positivo de determinado Estado, tratando-se de direitos delimitados espacial e temporalmente, com caráter básico 

e fundamentador do sistema jurídico do Estado de Direito.  

Na síntese de Christine Oliveira Peter da Silva:  

Os direitos fundamentais apresentam-se como direitos que dão conteúdo às questões 

que sustentam a estrutura normativa básica do Estado e, em grande medida, da 

própria sociedade. Princípios como a dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da 

CF/88), a liberdade (art.5º, caput, da CF/88) e a igualdade (art.5º, caput, da CF/88) 

agregam os conceitos mais importantes do Estado de Direito, encerrando os pilares 

da Democracia e do Estado Social, na Constituição brasileira em vigor.8 

 

A probidade administrativa configura um direito fundamental, extraído diretamente do texto 

constitucional, conforme alhures pontuado. 

Num primeiro aspecto, há que se citar a imprescritibilidade, pois o direito não desaparece pelo 

decurso do tempo, de modo que é sempre dotado de exigibilidade. Outra característica é a irrenunciabilidade, 

uma vez que não pode ser objeto de renúncia pelo cidadão. 
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Destaca-se a inviolabilidade, tendo em vista a probidade administrativa é também um dever e não 

pode ser violada por atos do próprio Poder Público, sob pena de nulidade destes. 

Cabe citar como característica do direito ora debatido a universalidade, ao se reconhecer como 

titular toda a coletividade jurídica. Ademais, o Poder Público em suas ações deve se voltar para o cumprimento 

do direito fundamental à probidade, motivo pelo qual a efetividade é intrínseca. 

Trata-se de um direito que não pode ser interpretado como elemento isolado, mas sim como um 

todo que apresenta interpenetrações e coligações com princípios e regras diversas. A complementaridade 

também é nítida, haja vista que o direito fundamental não pode ser visto isoladamente, porém como uma 

conjugação de um só sistema de direitos integrados.  

Por fim, é um direito fruto de historicidade, resultado de um processo histórico, que conduziu à sua 

afirmação e consolidação, notadamente pela evolução do Estado soberano governado pelo rei para o Estado 

Democrático de Direito.  

 

3.2. Possibilidade de redução de salário na cautelar de afastamento do cargo  

 

O artigo 20, caput, da Lei nº 8.429/92 dispõe que a perda da função pública e a suspensão dos 

direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

A regra acima consagra o princípio da presunção da inocência, previsto no artigo 5º, LVII, da 

Constituição Federal, aplicável tanto em sanções de natureza penal, quanto de natureza administrativa.9 

Não obstante, o artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 permite o afastamento provisório do 

cargo, emprego ou função, em sede de ação de improbidade administrativa.  

Trata-se, segundo entendimento doutrinário, de medida de natureza cautelar, justificada pelo 

perigo de que, enquanto pendente a instrução processual, a manutenção do requerido no cargo ou função possa 

colocar em perigo a produção de provas, o que macularia a qualidade da prestação da tutela jurisdicional.  

Emerson Garcia e Rogério Pacheco discorrem sobre a finalidade da medida: 

Por intermédio do afastamento provisório do agente, busca o legislador fornecer ao 

juiz um importantíssimo instrumento com vistas à busca da verdade real, garantindo 

a verossimilhança da instrução processual de modo a evitar que a dolosa atuação do 

agente, ameaçando testemunhas, destruindo documentos, dificultando a realização 

de perícias etc., deturpe ou dificulte a produção dos elementos necessários à 

formação do convencimento judicial. Busca-se, enfim, propiciar um clima de franco 

e irrestrito acesso ao material probatório, afastando possíveis óbices que a 

continuidade do agente no exercício do cargo, empregou, função ou mandado 

eletivo poderia proporcionar.10 

 

Da interpretação da norma que autoriza o afastamento cautelar, em regra, as decisões judiciais 

deferem a medida sem prejuízo da remuneração, calcadas no princípio constitucional da presunção da não 

culpabilidade.  

Contudo, numa visão administrativo-constitucional, é a presente tese para defender a possibilidade 

de afastamento cautelar do cargo com redução parcial da remuneração, no tempo e nos limites propostos, salvo 

se houver vedação legal específica em contrário. 

A redução da remuneração que ora se defende visa a resguardar o direito à probidade 

administrativa, categoria do direito fundamental, indivisível e irrenunciável por natureza, compatibilizando a 

medida com a presunção de inocência que milita em favor do requerido.  

Sustenta-se a possibilidade de que o valor da remuneração descontado seja depositado em conta 

judicial, com incidência de correção monetária e, caso sobrevenha condenação, o valor seja levantado em favor 

do erário. 

Com isso, busca-se resguardar o interesse público na hipótese de condenação do agente reputado 

como ímprobo, de forma a se garantir a reparação do dano, ainda que parcial. 

Contudo, para que a medida seja adotada, necessário analisar a possível colisão de direitos 

fundamentais, quais sejam, o direito à dignidade do agente processado e direito à probidade administrativa. 

 

3.3. Aparente colisão de princípios 

 

Segundo Robert Alexy, a base da teoria da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais 

reside na definição de princípios e de regras. 

Num primeiro aspecto, os direitos fundamentais qualificam-se como regras jurídicas. Ainda que 

ocupem o mais alto grau do ordenamento jurídico, não se distinguem, de forma estrutural e aplicativa, das 
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demais normas jurídicas. O caráter distintivo dessas normas de direitos fundamentais é que protegem 

determinadas posições do cidadão, abstratamente descritas, contra o Estado.  

A segunda acepção define os direitos fundamentais como princípios. Nesse aspecto, além de 

configurarem direitos de defesa do cidadão contra o Estado, os direitos fundamentais expressam uma ordem 

objetiva de valores. De tal modo, os direitos fundamentais aplicam-se a todas as áreas do direito, possuindo uma 

eficácia irradiante.  

Ensina Robert Alexy que: 

Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. 

Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, 

da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto as regras, razões para 

juízos concretos do dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção 

entre regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas. 11 

 

Segundo o jurista, as regras impõem determinando padrão de conduta, enquanto os princípios são 

normas jurídicas impositivas de uma otimização, ordenando que algo seja realizado na melhor medida possível, 

podendo ser cumprido em diferentes graus, de modo que a medida de seu cumprimento dependerá das 

possibilidades reais e das possibilidades jurídicas.  

Os princípios, portanto, encerram comando de otimização que variarão segundo as circunstâncias 

fáticas e jurídicas presentes por ocasião de sua aplicação.  

Segundo Alexy, os princípios convivem e coexistem harmonicamente, em caso de colisão, um 

deles será aplicado preponderantemente ao caso concreto, a partir da identificação de seu peso e da ponderação 

de outros princípios conforme as circunstâncias em que esteja envolto. 

Encampando a concepção forte dos princípios, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves resumem 

a distinção entre regras e princípios com a seguinte ilação: 

É de se notar, ainda, que a regra é um tipo de norma que, presentes os pressupostos 

autorizadores de sua aplicação, regerá determinada situação fática ou jurídica, de 

forma incontestável e definitiva. Princípio, por sua vez, é um tipo de norma cujos 

pressupostos autorizadores de sua aplicação não assumem contornos precisos, o que 

lhe confere maior imprecisão e menor determinibilidade, fazendo com que atue 

como meio de otimização de certo comportamento, impregnando-o com valores 

extraídos das possibilidades fáticas e jurídicas do caso.12 

 

O afastamento do cargo na ação de improbidade administrativa, com limitação salarial do agente 

afastado, suscita o debate se a medida importa em violação do direito à dignidade, no tocante ao mínimo 

existencial. 

A dignidade da pessoa humana consiste em fundamento da República Federativa do Brasil e, na 

lição de Marcelo Novelino, tem tripla dimensão normativa. Para o autor, trata-se de metanorma, que atua como 

diretriz na criação e na interpretação de outras normas. É também um princípio, pois impõe aos poderes públicos 

o dever de proteção da dignidade e de promoção dos valores, bens e utilidades indispensáveis a uma vida digna. 

Por fim, cuida-se de uma regra, a qual determina o dever de respeito à dignidade, seja pelo Estado, seja por 

terceiros, no sentido de impedir o tratamento de qualquer pessoa como um objeto, quando este tratamento for 

decorrente de uma expressão do desprezo pelo ser humano.13 

A possível violação à dignidade em caso de afastamento cautelar com redução de salário perpassa 

pela análise da regra de impenhorabilidade salarial. 

Dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao 

sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional 

liberal, ressalvado o § 2º”.   

Contudo, a impenhorabilidade desses valores admite mitigação, em execução de dívida não 

alimentar, quando não colocar em risco as necessidades básicas do devedor ou de seus familiares.  

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a excepcionalidade da regra relativa à 

impenhorabilidade de verbas salariais, admitindo, sua flexibilização para abranger dívida não alimentar, no 

julgamento do Resp 1.673.067/DF. 

Segundo a relatora do acórdão Ministra Nacy Andrighi, buscou-se harmonizar duas vertentes do 

princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial e de outro, o direito à 

satisfação executiva, atribuindo à regra da impenhorabilidade salarial interpretação teleológica, de modo a fazer 
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incidir a norma quando, efetivamente, estiverem presentes as exigências econômicas e sociais que ela procurou 

atender.14 

Em caso de afastamento cautelar do cargo na ação de improbidade administrativa, é necessário se 

fazer a investigação da situação financeira pessoal do agente ímprobo para que se possa concluir pela 

possibilidade ou não de indisponibilidade parcial de seus vencimentos.15 

Caso constatado que o agente tem outras fontes de renda, seja por exercer atividade empresarial, 

seja por cumular rendimentos por outro cargo público com base no permissivo constitucional, seja porque houve 

um incremento na renda do agente em relação à sua situação financeira antes de assumir o cargo público, a 

redução salarial concomitante ao afastamento não compromete o mínimo existencial do agente processado. 

Assim, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a par das circunstâncias 

fático-probatórias dos autos e de elementos que comprovem a renda do requerido, a redução parcial do salário 

durante a medida mostra-se adequada para manter o mínimo existencial do agente afastado, de forma a não 

prejudicar sua subsistência, porém sem descurar do interesse público de ressarcimento ao erário e imposição de 

sanções de cunho patrimonial àquele que praticou atos de improbidade administrativa.16 

Adota-se, desse modo, a técnica do sopesamento de princípios, a fazer prevalecer o direito 

fundamental da probidade administrativa, expressão de outros direitos fundamentais como o direito à democracia 

a uma sociedade justa e o direito à propriedade – já que o patrimônio público é propriedade de todos. 17 

 

4. Afastamento cautelar com redução parcial de subsídio 

4.1. Prazo e requisitos para o afastamento cautelar com redução parcial da remuneração 

 

A improbidade administrativa contemplada no art. 37, § 4º da Magna Carta, é disciplinada pelo 

direito administrativo sancionador,18 ao passo que a ação civil pública de improbidade administrativa tem 

natureza punitiva, inserindo-se nos domínios do Direito Processual Civil Público Punitivo.19  

Isso significa submetê-la explicitamente, por força do devido processo legal, à garantia de 

interdição à arbitrariedade e da legalidade que embasam o Estado Democrático de Direito, aos direitos e 

garantias fundamentais assegurados aos acusados em geral e aos princípios e regras do Direito Administrativo 

Sancionador.20 

Nesse viés, a aplicação da cautelar de afastamento não significa apartar do julgador, dentro de seu 

inerente poder geral de cautela, a possibilidade de excepcionalmente, modelar a percepção da remuneração. Esse 

diploma legal, de medida de nítida feição acautelatória, e não antecipatória de pena de demissão, tem por 

escopo resguardar a instrução processual de interferências prejudiciais à coleta de provas do ato de 

improbidade administrativa.21 

Por esta razão, o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, só se 

justifica por prazo razoável, não podendo subsistir após o término da instrução.22 E mais, o Superior Tribunal de 

Justiça recomenda que, em cada caso concreto, seja fixado um prazo para essa cautelar, à luz do princípio da 

razoabilidade.23 
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Nesse bordo, é preciso estabelecer novos paradigmas para, além de se promover o afastamento do 

cargo do agente que é demandado em ação de improbidade administrativa, viabilizar a sua redução salarial 

enquanto perdura a medida. Até porque a finalidade punitiva da sanção administrativa não se mostra 

incompatível com uma finalidade disciplinar24, de forma que o recebimento integral da remuneração exibe 

potencial de prejudicar irreversivelmente a execução da sentença, razão pela qual o fato de se afastar o agente 

público mantendo intocada a sua remuneração é objeto de severas críticas ora explanadas. 

Superada a discussão sobre a sua natureza acautelatória, e não antecipatória de pena de demissão25, 

a medida de afastamento merece o olhar mais acurado no que tange à percepção da remuneração enquanto 

perdura o afastamento do cargo. Afinal, a adoção e a eficácia de medida dessa natureza não devem projetar 

dispêndio de verba pública, pelo contrário, devem infundir a ideia de credibilidade, de confiança e de respeito, 

sob pena de instalar-se a desobediência civil e o caos social.    

A manutenção da remuneração poderá agravar a dimensão do dano ao erário e, por vias 

transversas, contribuir para o indevido enriquecimento ilícito do demandado, uma vez que a probabilidade de se 

localizar ativos em sede de cumprimento de sentença é demasiadamente remota. Premiar o agente afastado do 

seu cargo com a manutenção integral do seu salário lesa a própria ordem pública, gera o inevitável sentimento de 

descrédito e alimenta o sentimento de impunidade. 

Sem prejuízo, robustece o receio de que a prática de atos ímprobos beneficia o agente público que 

estará distante dos naturais desgastes da relação de trabalho no gozo do salário, seja no conforto da residência, 

seja em viagem turística ou em atividade diversa. 

Imagine-se que o afastamento de um agente público perdure por 10 meses, permanecendo intacta a 

sua remuneração e, ao final do processo, resulte em sua condenação pela prática de ato de improbidade 

administrativa que causou danos ao erário. Note-se que além do prejuízo pela conduta do agente, o próprio 

Estado teria contribuído para o aumento do prejuízo, uma vez que teve de custear a remuneração do agente 

durante o afastamento, somado ao dano apurado processualmente. Conclusão diversa não se obteria senão a de 

que o Estado teria sido duplamente prejudicado, seja pela conduta do agente, seja pelo estrito cumprimento da 

lei.  

Por outro lado, não se pretende, com a antecipação de tutela, que o demandado na ação de 

improbidade administrativa inicie o pagamento do então suposto prejuízo ao erário que causou com seu salário 

antes de transitada em julgado a sentença de mérito. Trata-se de medida meramente acautelatória, que não 

ofende a presunção de não culpa26, sem caráter definitivo, pois a situação poderia ser revertida caso resultasse a 

improcedência do pedido. 

Ernani de Menezes Vilhena Junior sustenta a ideia de que o valor descontado da remuneração do 

demandado seja depositado em conta judicial, com correção monetária para que, ao final, reconhecida a 

necessidade de reparação do dano, seja levantado em favor do erário, ou, se atestada sua inocência, seja-lhe 

restituído o montante acumulado27. A adoção de tal medida, além de garantir a futura reparação, ainda que 

parcial do dano, poderá ainda servir como manifesto desestímulo à procrastinação do feito pelo requerido. 

Atento à necessidade de delimitação temporal do afastamento preventivo, à falta de dispositivo 

legal na lei de improbidade administrativa, a presente tese sugere a aplicação analógica da norma inserta no 

artigo 147 da Lei nº 8.112/199028, ou seja, o afastamento cautelar pelo prazo máximo de 120 dias, salvo se em 

menor período for concluída a instrução processual. 

Nesse viés, considerando-se que o ato judicial de afastamento ressalta a natureza processual da 

medida (já que corre dentro do processo), defende-se a necessidade de se computar o prazo em dias úteis, 

conforme dispõe o artigo 219 do Código de Processo Civil29. 
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 Por um lado, o afastamento preventivo não deve ser aplicado como espécie de antecipação dos 

efeitos da sentença, sem que antes sobrevenha a condenação transitada em julgado, projetando-se 

indefinidamente no tempo, o que viola, obliquamente, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da 

presunção de inocência, já que não raro é morosa a tramitação do feito, seja pela interposição de múltiplos 

recursos, seja pela produção de vários tipos de prova, dentre outras especificidades.  

De outro bordo, não se pode colocar em risco o bom andamento do processo, em especial, a fase 

de produção de provas, tão cara para a correta aplicação do direito, aliada aos elementos concretos que atestem a 

necessidade da medida.  

Por esses e outros motivos, o Superior Tribunal de Justiça também entende viável a aplicação 

analógica do artigo 147 da Lei nº 8.11230.  

Uma vez delimitado o período do afastamento preventivo e, também, diante da ausência de 

dispositivo sobre o parâmetro que viabilize a redução salarial, defende-se na presente tese a aplicação analógica 

do artigo 130, § 2º da Lei nº 8.112/199031, que prevê a redução de 50% da remuneração enquanto perdurar o 

afastamento. 

 

4.2. Servidores ocupantes de cargo em comissão 

 

O sujeito ativo que pratica o ato de improbidade administrativa, concorre para a sua prática ou dele 

se beneficia está delineado nos moldes do artigo 2º da Lei nº 8.429/9232, sendo ampliado pelo art. 3º, do mesmo 

diploma, que prevê a responsabilização de terceiros que se beneficiarem com a prática de atos ímprobos contra a 

Administração.33 

Note-se que o conceito de agente público, para os efeitos da Lei de Improbidade Administrativa, é 

mais abrangente que o adotado em outros institutos de Direito Público. A rigor, colha-se o escólio de Wallace 

Paiva Martins Júnior: 

A Lei Federal nº 8.429/92 dedicou científica atenção na atribuição da sujeição do 

dever de probidade administrativa ao agente que se reflete internamente na relação 

estabelecida entre ele e a Administração Pública, superando a noção de servidor 

público, com uma visão mais dilatada do que o conceito do funcionário público 

contido no Código Penal (art. 327).34 

 

O excepcional afastamento da função pública, de natureza cautelar – não extingue a investidura35 – 

e exige dois pressupostos peculiares: a) a preservação da instrução do processo;36 b) e a indispensabilidade da 

providência37.  

Tal medida não ressoa incongruente, mesmo aos servidores ocupantes de cargo em comissão, uma 

vez que a autoridade nomeante possui discricionariedade para manter o vínculo, mediante a adoção de critérios 

de oportunidade e conveniência. A vulnerabilidade da manutenção do cargo, pela natureza comissionada, não 

blinda o agente de ser afastado preventivamente, mas também não aniquila o vínculo firmado na função de 

confiança. 

 

4.3. Detentores de mandato eletivo 
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O afastamento provisório do agente público eleito de acordo com a vontade popular expressa nas 

urnas deve revestir-se de excepcionalidade, por ser medida das mais severas ao agente que está sendo 

investigado ou processado por ato de improbidade administrativa. 

Sobre a possibilidade de se promover o afastamento do cargo de detentor de mandato eletivo, o 

Superior Tribunal de Justiça manteve a medida aplicada pela instância de primeiro grau no caso de um Prefeito, 

cujo caso revelou, por intermédio de escutas telefônicas autorizadas pela justiça, que o alcaide estaria 

entabulando acordo para direcionar os depoimentos de testemunhas e eliminar elementos de convicção 

relevantes ao julgamento da ação de improbidade administrativa.38  

Dada a excepcionalidade da medida, é de se ressaltar que o afastamento do cargo nos casos de 

detentores de mandato eletivo, com prazos certos, exige prudência ainda maior, sob pena de configuração de 

uma “cassação branca”.39 

Por outro lado, é de se considerar que o fato de um cidadão ter sido eleito pelo voto popular, não 

coloca em patamar de sobreposição do bem e do mal, imune à aplicação da lei, com um salvo-conduto para 

transitar à margem dos princípios regentes da Administração Pública. 

Havendo elementos suficientes que demonstrem a prática de condutas incompatíveis com os seus 

respectivos deveres funcionais, para a satisfação de interesses escusos, é imperioso promover o imediato 

afastamento dos requeridos dos cargos que ocupam, para a garantia da ordem pública, preservação do erário 

municipal e da instrução processual, com parcial redução de sua remuneração. 

Adotando-se a cautela de aplicar a medida devidamente fundamentada em fatos concretos, o 

afastamento não se constituirá em indevida interferência do Poder Judiciário; ao contrário, a solução política e 

jurídica a ser adotada no caso servirá para resguardar o bom trâmite processual, com maior regularidade e 

celeridade, preservando-se os bens maiores da probidade administrativa e do respeito às instituições 

democráticas.  

De fato, o interesse individual do ocupante do cargo de eletivo não pode se sobrepor ao interesse 

público de legitimidade das instituições políticas. 

Em conclusão, tem-se que a cautelar de afastamento do agente detentor de cargo eletivo pode ser 

mantida, observada a razoabilidade, até o decurso do prazo a ser fixado pelo juiz, nos parâmetros sugeridos neste 

trabalho se, antes disso, não for concluída a instrução da ação civil de improbidade. 

 

5. Conclusão 

 

A atual Constituição Federal, denominada Constituição cidadã, consolidou o estado democrático 

de direito como fundamento da ordem jurídica vigente. 

Dentre os direitos fundamentais consagrados, tem especial relevância a probidade administrativa, 

consistente no respeito à moral como dever a ser observado por todos aqueles que se relacionam com o Estado, 

sejam agentes públicos no exercício de suas funções, sejam particulares envolvidos na atividade estatal. 

A lei que regulamenta a ação de responsabilização por improbidade administrativa (Lei nº 

8.429/92) prevê, dentre as medidas cautelares, o afastamento cautelar do agente do cargo ou função. Trata-se de 

medida que tem por finalidade garantir a instrução processual, quando a manutenção do agente processado no 

cargo prejudicar a coleta de provas do ato de improbidade administrativa. 

Em que pese a lei em questão nada dispor, o afastamento do cargo em geral ocorre sem prejuízo 

dos vencimentos. 

Contudo, propõe-se a concessão da medida de afastamento sob um novo prisma, numa percepção 

principiológica em prol do interesse público, mediante a redução salarial do agente afastado, caso não haja lei 

específica que rege o servidor em sentido contrário. 

Com isso, evita-se que o agente afastado do seu cargo, porém recebendo integralmente a 

remuneração, possa posteriormente lesar a ordem pública, mediante a dilapidação de bens que seriam 

necessários à execução em caso condenação de ressarcimento ao erário.  

A medida adotada pode efetivamente contribuir para a futura reparação, ainda que parcial do dano, 

e desestimular eventual procrastinação do feito pelo requerido. 

Sugere-se que o valor da remuneração descontado seja depositado em conta judicial, com correção 

monetária e, caso sobrevenha condenação, seja levantado em favor do erário ou, havendo a absolvição, seja 

restituído ao agente o montante acumulado. 

A redução salarial em caso de afastamento cautelar importa em relativização da regra de 

impenhorabilidade salarial prevista no Código de Processo Civil. Essa relativização tem sido reconhecida pelo 

                                           
38 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 1.442 – MG (2011/0232820-0) 
Relator: Ministro Ari Pargendler. Agravante: José Antônio da Rocha Lima. Advogado: Heli Lopes Dourado. Agravado: Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais, Data de Julgamento: 24/11/2011, CE – Corte Especial, Data de Publicação: DJe 29/02/2012. Disponível em 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21612590/agravo-regimental-na-suspensao-de-liminar-e-de-sentenca-agrg-na-sls-1442-mg-2011-
0232820-0-stj/inteiro-teor-21612591?ref=serp. Acesso em 15/7/2019. 
39 ANDRADE, A.; MASSON, C.; ANDRADE, L. Interesses difusos e coletivos. 8ª edição. Rio de Janeiro: Método, 2018, p. 919. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21612590/agravo-regimental-na-suspensao-de-liminar-e-de-sentenca-agrg-na-sls-1442-mg-2011-0232820-0-stj/inteiro-teor-21612591?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21612590/agravo-regimental-na-suspensao-de-liminar-e-de-sentenca-agrg-na-sls-1442-mg-2011-0232820-0-stj/inteiro-teor-21612591?ref=serp


Superior Tribunal de Justiça, à luz do caso concreto, mediante a adoção dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade.  

Ainda, utiliza-se a ponderação de interesses, caso constatado que a redução salarial não implica em 

afronta ao mínimo existencial do agente afastado, diante da constatação de outras fontes de renda ou nos casos 

em que o acervo patrimonial tenha avultado exclusivamente pela remuneração do cargo que se encontra 

afastado, prevalecendo-se o interesse público e o direito fundamental à probidade administrativa. 

O limite proposto é de a redução de 50% da remuneração enquanto perdurar o afastamento, 

mediante aplicação analógica do artigo 130, § 2º da Lei nº 8.112/1990. 

Quanto ao período de afastamento, considerando a finalidade de garantir a instrução probatória, 

propõe-se o afastamento cautelar pelo prazo máximo de 120 dias úteis, exceto se em menor período for 

concluída a instrução processual, segundo a aplicação analógica do artigo 147 da Lei nº 8.112/1990. 

Por fim, defende-se que o afastamento com redução parcial de salário poderá ser aplicado a 

servidores detentores de cargo em comissão e a detentores de mandato eletivo, salvo se em relação a estes haja 

lei específica que vede a redução salarial, uma vez que a medida está em consonância com as regras que 

disciplinam a Administração Pública, as quais impõem o dever ético de agente público e a eficiência 

administrativa.  
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