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XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando
solicitado. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput
deste artigo não se aplica nos seguintes casos: (Incluído pela Lei
nº 11.784, de 2008

I - participação nos conselhos de administração e fiscal de
empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou
indiretamente, participação no capital social ou em sociedade
cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e

II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na
forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre conflito
de interesses.
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 Atenção: além da sanção de demissão, as infrações dos
incisos IX e XI também impedem o servidor de retornar ao
serviço público por 5 anos.

 E, finalmente, o art. 132 cuida de outras infrações puníveis
com demissão:

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo;
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III - inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo
em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do
cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio
nacional;
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XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.

 Atenção: os incisos I, IV, VIII, X e XI preveem,
acessoriamente à demissão, a proibição de retorno ao
serviço público federal, “para sempre” (atenção: a
jurisprudência tende a considerar a referida previsão
inconstitucional).
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Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos
casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 132, implica a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem
prejuízo da ação penal cabível.

Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por
infringência do art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-
servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo
prazo de 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o
servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por
infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.
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 Sanções em espécie:

• Demissão:

o Rompe o vínculo do servidor com a administração.

o Possui caráter punitivo.

o É aplicada às infrações mais graves.

o A prescrição para aplicação de sanção aos atos puníveis com
demissão é de 5 anos, contados do conhecimento do fato pela
administração.

o A competência para aplicar tal penalidade será do chefe do
Poder ao qual o servidor está vinculado (no caso do Judiciário,
o Presidente do respectivo tribunal).
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• Cassação de aposentadoria ou da disponibilidade:

o Aplicáveis nas mesmas hipóteses da demissão

o A situação funcional do servidor está modificada, caçando-se o
que ele agora possui.
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• Destituição de Funções comissionadas e Cargos em
Comissão:

o Ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração serão
destituídos do cargo se praticarem qualquer infração punível
com demissão ou suspensão.

o A prescrição é de 5 anos e a competência para aplicar a
penalidade é da própria autoridade nomeante.
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Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do
inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a
demissão.

Art. 135. A destituição de cargo em comissão exercido por não
ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração
sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.

Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a
exoneração efetuada nos termos do art. 35 será convertida em
destituição de cargo em comissão.
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• Suspensão:

o Em regra, é aplicável nos casos de reincidência em infração
punível com advertência.

o A reincidência só ocorrerá quando ainda houver o registro da
infração anterior no assentamento individual do servidor.

o Haverá cancelamento do registro da infração após 3 anos, nos
casos de advertência, e de 5 anos, nos casos de suspensão.

o E também aplicável no caso de recusa do servidor de realizar
inspeção médica.

o Prazo limite da suspensão: 90 dias, exceto no caso de recusa
à inspeção médica, quando o prazo será de 15 dias.
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• Suspensão:

o Pode ser substituída por uma multa, de 50% dos vencimentos
do servidor, caso a suspensão seja prejudicial ao serviço.

o A prescrição para aplicação da sanção aos atos puníveis com
suspensão é de 2 anos, contados do conhecimento do fato
pela administração.

o A competência para aplicação da penalidade dependerá do
grau da penalidade: até 30 dias, será aplicada pelo próprio
chefe da repartição; mais de 30 dias, pela a autoridade
imediatamente inferior à competente para aplicar demissão.
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• Advertência:

o É registro escrito no assentamento funcional.

o O prazo prescricional é de 180 dias.

o Aplicada pelo próprio chefe da repartição.

Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de
violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX,
e de inobservância de dever funcional previsto em lei,
regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição
de penalidade mais grave.
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Penalidade Prescrição
Cancel. do
Registro

Autoridade
Competente

Demissão, 
cassação e 
destituição

5 anos Não há
Autoridade máxima na 
demissão e cassação e 

nomeante na destituição

Suspensão 2 anos 5 anos

Imediato da autoridade 
máxima se até 30 dias, 
chefe da repartição se 

mais de 30 dias

Advertência 180 dias 3 anos Chefe da repartição


