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STJ 
 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  
 
Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o mesmo 
regime prescricional previsto na lei de 
improbidade administrativa para os agentes 
públicos.  

 
PRINCÍPIOS  

 
Súmula 633-STJ: A Lei nº 9.784/99, 
especialmente no que diz respeito ao prazo 
decadencial para a revisão de atos administrativos 
no âmbito da Administração Pública federal, pode 
ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e 
municípios, se inexistente norma local e específica 
que regule a matéria. Importante. 
 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Súmula 525-STJ: A Câmara de vereadores não 
possui personalidade jurídica, apenas 
personalidade judiciária, somente podendo 
demandar em juízo para defender os seus direitos 
institucionais.  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
 
Súmula 635-STJ: Os prazos prescricionais 
previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 
iniciam-se na data em que a autoridade 
competente para a abertura do procedimento 
administrativo toma conhecimento do fato, 
interrompem-se com o primeiro ato de 
instauração válido - sindicância de caráter 
punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir 
por inteiro, após decorridos 140 dias desde a 
interrupção.  
 
Súmula 611-STJ: Desde que devidamente 
motivada e com amparo em investigação ou 
sindicância, é permitida a instauração de processo 
administrativo disciplinar com base em denúncia 
anônima, em face do poder-dever de autotutela 
imposto à Administração.  
 
Súmula 591-STJ: É permitida a “prova 
emprestada” no processo administrativo 
disciplinar, desde que devidamente autorizada 
pelo juízo competente e respeitados o 
contraditório e a ampla defesa.  
 
Súmula 592-STJ: O excesso de prazo para a 
conclusão do processo administrativo disciplinar 
só causa nulidade se houver demonstração de 
prejuízo à defesa.  

 
Súmula 312-STJ: No processo administrativo 
para imposição de multa de trânsito, são 
necessárias as notificações da autuação e da 
aplicação da pena decorrente da infração.  
 
Súmula: 434-STJ: O pagamento da multa por 
infração de trânsito não inibe a discussão judicial 
do débito.  
 
Súmula 373-STJ: É ilegítima a exigência de 
depósito prévio para admissibilidade de recurso 
administrativo.  
 
Súmula 79-STJ: Os bancos comerciais não estão 
sujeitos a registro nos Conselhos Regionais de 
Economia.  
 
Súmula 552-STJ: O portador de surdez unilateral 
não se qualifica como pessoa com deficiência para 
o fim de disputar as vagas reservadas em 
concursos públicos.  

 
SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Súmula 266-STJ: O diploma ou habilitação legal 
para o exercício do cargo deve ser exigido na 
posse e não na inscrição para o concurso público.  
 
Súmula 377-STJ: O portador de visão monocular 
tem direito de concorrer, em concurso público, às 
vagas reservadas aos deficientes.  
 
Súmula 378-STJ: Reconhecido o desvio de função, 
o servidor faz jus às diferenças salariais 
decorrentes. 
 

BENS PÚBLICOS 
 
Súmula 496-STJ: Os registros de propriedade 
particular de imóveis situados em terrenos de 
marinha não são oponíveis à União.  
 
Súmula 103-STJ: Incluem-se entre os imóveis 
funcionais que podem ser vendidos os 
administrados pelas forças armadas e ocupados 
pelos servidores civis.  
 

PRESCRIÇÃO  
 
Súmula 85-STJ: Nas relações jurídicas de trato 
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 
devedora, quando não tiver sido negado o próprio 
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 
prestações vencidas antes do quinquênio anterior 
à propositura da ação.
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