
 

 

Superior Tribunal de Justiça

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 24.525 - DF (2018/0187222-3)
  

RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
IMPETRANTE : GLAUCO ALVES CARDOSO MOREIRA 
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN  - DF002977 
   JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKIMIN  - DF007118 
IMPETRADO : ADVOGADO GERAL DA UNIÃO 

DECISÃO

Relatório.

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Glauco 

Alves Cardoso Moreira, que aponta, como autoridade impetrada, a Advogada-Geral da União 

(Substituta) e, como ato coator, o despacho por ela proferido nos autos do Processo 

Administrativo n. 00406.000375/2013-30, datado de 02 de julho de 2018, autuado por cópia à fl. 

55 destes autos e, por força do qual se impõe ao aimpetrante a penalidade de demissão do cargo 

de Procurador Federal, "em razão de valimento do cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função pública, e de atos de improbidade 

administrativa, conforme o art. 132, incisos IV e XIII, c/c o inciso IX, do art. 117, ambos da 

Lei n. 8.112/1990 c/c art. 11, da lei n. 8.429/1992".

Segundo o impetrante, o ato questionado é nulo porque editado por autoridade 

incompetente e fundado em procedimento disciplinar sem observância das garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Requer a concessão de medida liminar "de tutela de urgência de caráter 

antecipatório, determinando-se à Advogada-Geral da União a reintegração do Impetrante 

ao Quadro da Procuradoria-Geral Federal, com percepção de seus vencimentos integrais; 

com a efetiva determinação que o mesmo seja incluído já na próxima ordem de pagamento 

que se dará no segundo dia útil do mês de agosto" (fl. 21).

Custas recolhidas (fl. 25).

Representação regular (fl. 24).

Decisão.
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A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é 

condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, inciso 

III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de ato administrativo 

suspensível, de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida 

somente ao final da demanda.

Na hipótese ora examinada, requer o impetrante sua imediata reintegração. 

Todavia, não se mostra evidente, pelo menos nesse primeiro exame, a presença dos dois últimos 

dos requisitos legais.

É que os atos administrativos gozam de presunção iuris tantum de legalidade, o 

que atenua a relevância da fundamentação, de onde não se recomendar a suspensão liminar de 

seus efeitos por decisão judicial provisória, sob pena de indevida usurpação da competência 

administrativa e de violação da independência dos poderes, constitucionalmente prevista.

De outra parte, na hipótese de eventual concessão da segurança apenas após a 

aferição do direito líquido e certo que o impetrante diz ter, qual seja, o de obstar os efeitos da 

portaria de demissão, não restaria comprometida a eficácia da decisão, por se tratar de ordem 

mandamental.

Ademais, o pedido explícito de pronta inclusão na folha de pagamento é obstado 

por vedação legal, contida no art. 7º, § 2.º, da lei do mandado de Segurança.

Assim considerando, indefiro o pedido liminar.

Notifique-se a autoridade impetrada, remetendo-lhe cópias da inicial e dos 

documentos que a acompanham para que, no prazo de dez dias, preste as informações (art. 7º, 

inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

Cientifique-se, ainda, o órgão de representação judicial da União, nos termos 

inciso II do art. 7.º da Lei 12.016/2009, com o envio de cópia da petição inicial, sem documentos, 

para, querendo, ingressar no feito.
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Tão logo recebidas as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público Federal, para parecer, em conformidade com o disposto no art. 12 da Lei n. 12.016/2009 

e no art. 64, III, do RISTJ.

Publique-se.

Brasília, 14 de agosto de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA 
Relator
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