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RESUMO 

O presente estudo tem por escopo a reflexão sobre a forma de aplicar os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa ao processo administrativo 
disciplinar. Para alcance do objetivo proposto, começamos com um exame acerca 
do Estado Liberal, Social e Democrático de Direito e da garantia do devido processo 
legal. Em seguida, procuramos demonstrar a crescente tendência de 
jurisdicionalização do processo administrativo disciplinar e a exigência de que sejam 
observados princípios constitucionais do devido processo legal e seus corolários, 
dentre eles, o contraditório e a ampla defesa. Nessa sistemática encontramos a 
observância dos Principios do Processo Administrativo em consonância com as 
regras jurídicas. Discorremos, também, sobre a possibilidade de utilização 
subsidiária das normas gerais e da possibilidade de intervenção do Ministério 
Público no processo administrativo disciplinar, bem como a importância de o servidor 
público ser assistido, durante todo o processo, por advogado. Por fim, procuraremos 
fazer uma análise da aplicabilidade do contraditório e da ampla defesa no processo 
administrativo disciplinar, compreendido aqui, inclusive, uma das fases de 
elucidação preliminar, a sindicância. 

Palavras-chave: Devido Processo Legal. Estado de Direito, Contraditório e Ampla 
Defesa. Processo Administrativo Disciplinar. Princípios do Processo Administrativo. 



ABSTRACT 

This study has the scope to reflect on how to apply the Constitutional principles of 
contradictory and broad defense to the disciplinary administrative process. To reach 
the objective, we will exam the Liberal, Social and Democratic State of law and the 
guarantee of such due process of law. As it follows, we attempt to demonstrate the 
increasing tendency of jurisdictionalisation of the disciplinary administrative process 
and the demand of the observation of the Constitutional principles of the due process 
of law and its corollaries, as the contradictory and the broad defense. Obsen/ing this 
method, we have found the observance of the Administrative Process Principles in 
accordance with the rules of law. Furthermore, we will discourse about the possibility 
of subsidiary use of the general norms and the possibility of intervention of the Public 
Prosecution Setvice in the disciplinary administrative process. Moreover, we discuss 
the importante of legal assistance, through a lawyer, to the public servant. Finally, 
we will examine the applicability of the contradictory and broad defense in the 
disciplinary administrative process, understood here, also, as one of the stages of 
preliminary elucidation, that is, investigation. 

Key Words: Due Process of Law. Democratic State, Contradictory and Broad 
Defense. Disciplinary Administrative Process. Principles of Administrative Process. 
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A Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 5 O ,  incisos LV e 

LIV, estabelece princípios da maior importância, dentre os quais, pela primeira vez 

no Brasil, o devido processo legal (due process of law), o contraditório e, com maior 

abrangência, a ampla defesa. 

Entretanto, várias leis infraconstitucionais anteriores a Constituição de 

1988 (principalmente estatutos de funcionários públicos) que disciplinam 

procedimentos em processos administrativos no âmbito estadual (São Paulo) e 

federal ainda se encontram em plena vigência, sem dar a devida alusão aos 

princípios constitucionais do processo. 

Isso ocorre porque alguns estatutos ainda permitem a aplicação de 

penalidades administrativas pela via de procedimentos de elucidação preliminar, 

sem observarem os mencionados princípios constitucionais. Com esta prática, 

verifica-se ofensa as normas constitucionais positivadas. 

O presente estudo visa abordar um dos temas de maior discussão dentro 

do processo administrativo disciplinar, que é a possibilidade de aplicação dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que se faz pela 

abordagem de conceitos doutrinários e posicionamentos jurisprudenciais. 

Demonstraremos ainda que, durante anos, os servidores públicos foram 

alijados de procedimentos qualificados pela clareza e real possibilidade de defesa, 

tendo ficado a mercê de processos administrativos de apuração de infrações 

disciplinares, máxime naqueles casos considerados infrações menos graves, em 

que a sindicância serve para aplicação de punições, excluindo-se apenas as de 

demissão, que somente pela via do processo administrativo amplo poderia ser 

alcançada. 

Como veremos, com o advento da Constituição de 1988, pela primeira 

vez no ordenamento constitucional pátrio, foram assegurados aos litigantes e aos 



acusados em geral, em processo judicial ou administrativo, os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que significa diminuição do 

poder da Administração Pública e atribuição de transparência a processos e 

procedimentos antes eivados de arbitrariedades, como resquício de uma ditadura 

recente. 

Com as mencionadas alterações na Constituição de 1988, 

demonstraremos que avançou-se no sentido de estabelecer maior proteção em 

termos de direitos fundamentais, condição esta, que prestigia e fortalece o Estado 

Democrático. 



1 NOÇÕES SOBRE O ESTADO DE DIREITO 

1.1 DEFINIÇÃO DE ESTADO 

Conceituar Estado não é tarefa fácil I. O significado da palavra Estado 

encontra diversidade de objetos que ela pode designar. Para Hans Kelsen, a 

variedade de significados decorre da utilização pouco criteriosa do termo por 

diversos autores, de forma inconsciente, para designarem coisas diferentes. 

Entretanto, quando o Estado é discutido a partir de um ponto de vista puramente 

jurídico, a situação mostra-se mais simples, pois será analisado apenas como uma 

corporação, ou seja, uma pessoa jurídica '. 

Historicamente, a palavra "Estado" (do latim status = situação, condição 

de um indivíduo em face de um conjunto de relações) surgiu como polis (que 

significa cidade) na Grécia, civitas em Roma e estado durante a Idade Média. A polis 

dos gregos ou a civitas e a respublica dos romanos de certa forma traduziam a idéia 

de Estado, sobretudo segundo seu aspecto de personificação de vínculo 

comunitário, de aderência imediata a cidadania e de ordem política 4. 

Por outro lado, 0s povos orientais não tiveram uma concepção definida de 

Estado, uma vez que seus filósofos não se preocuparam em alcançar definições 

deste aspecto da vida social, embora existissem traços principais do Estado no 

Oriente 5 .  

A denominação da palavra Estado, com o exato sentido que lhe atribui o 

direito moderno, era desconhecida até o limiar da Idade Média. 

Modernamente, o uso da palavra Stato teria sido utilizado pela primeira 

vez na Itália, embora tivesse uma significação muito vaga 6. Sua utilização deu-se 

pela primeira vez em 1513 na famosa obra "O Príncipe", de Maquiavel, da qual se 

1 Cf. ACCIOLI, Wilson. Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 12. 
2 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. SZio Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 261. 
3 ACCIOLI, Wilson. Op. cit., p. 17. 
4 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 37. ed. Silo Paulo: Globo, p. 6. 
5 Ibidem, p. 138. 
6 Cf. MALUF, Said Farah. Teoria Geral do Estado. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 20, 21. 



extrai a célebre frase: "Todos os Estados, todos os domínios que imperaram e 

imperam sobre os homens são repúblicas ou principados '." 

A partir daí, passou a designar o nome de uma cidade independente, 

como, por exemplo, stato di Firenze. 

Posteriormente, nos séculos XVI e XVII, a palavra Estado foi utilizada em 

escritos franceses, alemães, ingleses e espanhóis (para denominar grandes 

propriedades rurais particulares). Entretanto, em relação ao nome Estado, deve ser 

levada em consideração a designação de uma sociedade política com 

características específicas, embora muitos autores reconheçam que, na essência, a 

palavra "...dá essa designação a todas as sociedades políticas que, com autoridade 

superior, fixaram as regras de convivência de seus membros" 

Na doutrina brasileira, vários são os conceitos de Estado. José Geraldo 

Brito Filomeno define Estado como sendo: 

A sociedade política necessdria, dotada de um governo soberano, a exercer 
seu poder sobre uma populaçao, dentro de um territdrio bem definido, onde 
cria, executa e aplica seu ordenamento jurídico, visando o bem comum '. 

Dalmo de Abreu Dallari conceitua Estado "...como a ordem jurídica 

soberana que tem por fim um bem comum de um povo situado em determinado 

território" O.  

Para Reis Friede, Estado seria "...a associação de um grupo de pessoas 

fixado sobre determinado território dotado de poder soberano. É um agrupamento 

em território definido, politicamente organizado, que, em geral, guarda a idéia de 

Nação7"l. 

7 DEI MACHIAVELLI, Niccolo di Bernardo. O Príncipe. Trad. Edson Bini. Comentarios: Napoleao 
Bonaparte. 12. ed. São Paulo: Hemus, 1996, P. 46. 

8 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 52. 

9 FILOMENO, JosB Geraldo Brito. Manual de Teoria Geral do Estado. Sao Paulo: Forense, 1994, 
P 66; em igual sentido: SALVETTI NETO, Pedro. Curso de Teoria do Estado. 6. ed. Sao Paulo: 
Saraiva, 1984, p. 42. 

10 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 26. ed. Sao Paulo: Saraiva, 
2007, p.119. 

1 1  FRIEDE, Reis. Questões de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Forense, 1994, p. 5. 



De maneira mais sucinta, Anderson de Menezes define Estado como 

"...uma sociedade de homens, fixada em território próprio e submetida a um governo 

que lhe é originário" 12. 

Como lembra Sahid Maluf, :..não há nem pode haver uma definição de 

Estado que seja genericamente aceita. As definições são pontos de vista de cada 

doutrina, de cada autor. Em cada definição se espelha uma doutrina" 13. 

Oportunamente, para Reis Friede, a acepção do termo Estado pode ser 

demasiadamente ampla, considerando-se as várias correntes formadas em diversos 

campos de estudo. Na Filosofia, Estado é um fenômeno cultural/político; na 

Sociologia, estuda-se o aspecto da organização estatal como fato social; na Política, 

Estado é considerado uma Nação politicamente organizada - sendo organização 

sua palavra-chave, pressupõe a existência de governantes e governados; na 

acepção Jurídica, Estado é uma entidade geradora de Direito Positivo 1 4 .  

Hans Kelsen, entretanto, ressalta que quando o termo for enfocado 

juridicamente, o Estado será entendido como "uma comunidade regulada por uma 

ordem jurídica nacional (em contraposição a uma internacional)" 15. 

O tema acima suscita, de imediato, duas questdes de relevante 

importância, a saber: na época do aparecimento do Estado, os motivos que 

determinaram o seu aparecimento e as concepções adotadas pelas diversas 

correntes teóricas, que resultam em conclusdes diferentes. Vhrias teorias sustentam 

que os Estados podem ter surgido de uma "formação derivada ou originária" 16. 

I) De formação originária: 

12 MENEZES, Anderson. Teoria Geral do Estado. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 48. 
13 MALUF, Sahid Farah. Teoria Geral do Estado. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 20. 
14 Ibidem. Questões de Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 6. 
15 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 262. 
16 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 26. ed. Si40 Paulo: Saraiva, 

2007, p. 54. 



a) origem patriarcal ou familial - situa o núcleo fundamental social na 

família, em que cada família primitiva se ampliou e deu origem ao Estado; 

b) origem em atos de conquista, força ou violência - a superioridade da 

força de um grupo social permitiu-lhe submeter um grupo mais fraco, nascendo o 

Estado dessa conjunção de dominantes e dominados; 

c) origem em causas econômicas e patrimoniais - há quem diga que essa 

origem tenha sido indicada por Platão. Nos "Diálogos", Livro II, de "A República", 

assim se expressou: 

Um Estado nasce das necessidades dos homens; ninguem basta a si 
mesmo, mas todos nós precisamos de muitas coisas. (...) como temos 
muitas necessidades e faz-se mister numerosas pessoas para supri-las, 
cada um vai recorrendo $I ajuda deste para tal fim e daquele para tal outro; e 
quando esses associados e auxiliares se reúnem todos numa só habitação, 
o conjunto dos habitantes recebe o nome de cidade ou Estado 17. 

Para Frederich Engels, o Estado não nasceu com a sociedade pois "...é 

um produto da sociedade, quando ela chega a determinado grau de 

desenvolvimento" I*. De uma de suas principais obras intitulada "A Origem da 

Família, da Propriedade Privada e do Estado", no capítulo em que trata da gens 

grega, depois de se referir à deterioração da convivência harmônica, tendo como 

causas a acumulação e a diferenciação das riquezas e de outros males 

conseqüentes, conclui: 

Faltava apenas uma coisa: uma instituição que não só assegurasse as 
novas riquezas individuais contra as tradições comunistas da constituição 
gentílica; que ni9o s6 consagrasse a propriedade privada, ate então pouco 
estimada, e fizesse dessa consagração santificadora o objetivo mais 
elevado da comunidade humana, mas tambem imprimisse o selo geral do 
reconhecimento da sociedade 9s novas formas de aquisição da 
propriedade, que se desenvolviam uma sobre as outras - a acumulação, 
portanto, cada vez mais acelerada das riquezas; uma instituiçao que, em 
uma palavra, não só perpetuasse a nascente divisa0 da sociedade em 
classes, mas também o direito de a classe possuidora explorar a não- 
possuidora e o domínio da primeira sobre a segunda. E essa instituição 
nasceu. Inventou-se o Estado 19. 

17 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 55. 

18 Ibidem, p. 54. 
19 Ibidem, p. 56. 



d) a origem do Estado no desenvolvimento interno da sociedade - baseia- 

se na teoria da necessidade, em que sociedades que atingem maior grau de 

desenvolvimento e alcançam uma forma complexa tem absoluta necessidade do 

Estado e, então, ele se constitui 20. 

2) De formação derivada: 

a) A primeira é chamada de fracionamento: quando uma parte do território 

de um Estado se desmembra e passa a constituir um novo Estado, como por 

exemplo, os Estados constituídos a partir de territórios coloniais na Africa e na 

América Latina; 

b) a segunda ocorre em razão de acordo ou de ação bem sucedida de 

movimento armado separatista, quando acontece a separação de uma parte do 

território de um Estado para constituição de um novo Estado. 

Submissão do Estado ao Direito 

Com exceção de regimes totalitários, toda atividade estatal é regida por 

preceitos permanentes e gerais, bem como por normas que restringem e balizam o 

poder do Estado. Para Darcy Azambuja, " ... o conjunto destas normas e preceitos é 

que se denomina, em sentido amplo, o Direito, que dispõe sobre a organização do 

próprio Estado" *I. 

Ainda segundo o estudioso, o Direito está tão intimamente ligado ao 

Estado "...que se pode dizer que lhe é intrínseco e consubstancial, tanto que alguns 

doutrinadores consideram o Estado como um sistema de normas jurídicas" 22. 

Neste viés, podemos aduzir que o Estado de Direito é, acima de tudo, um 

Estado que respeita as leis e os poderes instituídos. 

20 DALLARI, loc. cit. 
21 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. Sao Paulo: Globo, 1997, p. 389. 
22 AZAMBUJA. loc. cit. 



Em sua formulação clássica, o Estado de Direito provém de uma profunda 

e longa tradição. "É ela a da existência de um Direito não criado pelos homens, 

superior ao Direito positivo que o Poder edita 23. " 

Neste diapasão, Manoel Garcia Pelayo, ao abordar Estado de Direito, 

escreve: 

O Estado de Direito, em seu sentido original, é um Estado cuja função 
principal é estabelecer e manter o Direito e cujos limites de ação estão 
rigorosamente definidos por este, porém, se entende que Direito não se 
identifica com qualquer lei ou conjunto de leis com indiferença no seu 
conteúdo. (...) Por conseguinte, se a legalidade é um componente da ideia 
do Estado de Direito, não é menos certo que este não se identifica com 
qualquer legalidade, senão com uma legalidade de determinado conteúdo e, 
sobretudo, com uma legalidade que não lesione certos valores pelos quais 
se constituem a ordem jurídica e política, e que, se expressem em normas 
ou princípios que a lei não pode violar 24. (tradução nossa) 

Deixando de lado a formulação clássica para melhor compreendermos o 

conceito de Estado de Direito, é preciso que mencionemos a tendência universal em 

entender como sendo direito apenas aquele emanado unicamente do Estado. 

Para Jorge Miranda, Estado de Direito é 

[...I o Estado em que, para garantia dos direitos dos cidadsos, se estabelece 
juridicamente a divisão do poder e em que o respeito pela legalidade (seja a 
mera legalidade formal, seja - mais tarde - a conformidade com valores 
materiais) se eleva a critério de acção dos governantes 25. 

Neste sentido, Sahid Farah Maluf diferencia Estado e Direito, aduzindo 

que: 

23 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e constituição. São Paulo: Saraiva, 
1988, p. 5-6. 

24 GARCIA PELAYO, Manoel. Las transformaciones de1 Estado contemporáneo. Madrid: Alianza, 
1996, p. 52-53. Segue texto original em espanhol: "E1 Estado de Derecho, en su prístino sentido, 
es un Estado cuya funcibn capital es establecer y mantener e1 Derecho y cuyos Iímites de accibn 
están rigurosamente definidos por &te, pero, bien entendido que Derecho no se identifica con 
cualquier ley o conjunto de leyes con indiferencia hacia su contenido. (...) Por conseguiente, si 
bien Ia legalidad es un componente de Ia idea de1 Estado de Derecho, no es menos cierto que 
éste no se identifica con cualquier legalidad, sino con una legalidad de determinado contenido y, 
sobre todo, con una legalidad que no lesione ciertos valores por y para 10s cuales se constituye e1 
orden juridico y politico y que se expresan en unas normas o principias que Ia ley no puede violar. 
,, 

25 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, 
p.86. 



O Estado A uma organizaçao destinada a manter, pela aplicaçao do Direito, 
as condiçoes universais de ordem social. E o Direito A o conjunto das 
condiçoes existenciais da sociedade, que ao Estado cumpre assegurar " .  

Portanto, o direito seria, "...por assim dizer, a própria expressão do 

Estado, que é a fonte única do direito" 27. De outro lado, "...aceitou-se 

universalmente a idéia de que o Estado seria uma pessoa jurídica, qualificada e 

definida pela ordem jurídica por ele criada" 28, e em razão desses dois conceitos, 

atingiu-se o conceito de Estado de Direito em sua pureza máxima. 

Atualmente, o conceito de Estado de Direito encontra-se aperfeiçoado sob 

a proteção da Justiça; esta, talvez, um dos elementos de maior importância "...de 

todos os valores que são caros e indispensáveis a nossa civilização" 291 sendo 

impossível ser atingida qualquer liberdade e justiça fora da legalidade que deve 

pairar sobre o Estado de Direito, "...pois este é concebido e estruturado de forma a 

reconhecer e dar realidade prática a uma filosofia, na qual o homem é o valor 

substancial da sociedade" 30. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho 3', ao abordar os princípios do Estado de 

Direito, elenca três. Primeiro, um Estado subordinado ao Direito, cujas atividades do 

Poder têm como seu guia a lei, obedece, portanto, ao principio da legalidade. Como 

a lei é para todos, tem uma característica de ser geral, decorre assim desse princípio 

o princípio da igualdade. Contudo, ambos, igualdade e legalidade, estão submetidos 

ao crivo da justiça para garanti-los, chegando-se assim, ao terceiro princípio, o da 

justicialidade. 

Para Marcelo Figueiredo, 

26 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 27. ed. S%o Paulo: Saraiva, 2007, p. 1. 
27 ALVIM NETO, Jose Manuel de Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. Sao Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1986, p.78. 
28 Ibidem, p.78. 
29 Ibidem, p. 79. 
30 Cf LEGAZ y LACAMBRA. Filosofia de1 Derecho. Barcelona: Bosch, 1953, p. 523; apud ALVIM 

NETO, Jose Manoel de Arruda. Manual de Direito Processual Clvil. 2. ed. SZio Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1986, p.79. 

3 1  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e constituição. SAo Paulo: Saraiva, 
1998, p. 23. 



O conceito de "Estado de Direito" - "Estado Constitucional", hoje, serve a 
uma fundamental distinção mínima (ao menos) entre regimes autocráticos e 
democrAticos. A primeira ideia, intuitiva e óbvia, nos 6 oferecida pela própria 
significação da expressão Estado de Direito: 6 aquele Estado, 6 aquela 
organização erigida pelo Direito, que respeita o Direito. Contudo, daí não 
podemos concluir que como todo Estado 6 dotado de organização jurídica, 
todo Estado, em conseqüência, seria um "Estado de Direito" 32. 

Ultrapassadas, assim, algumas noções acerca do Estado de Direito, para 

melhor entendermos em parte sua evolução, retornaremos ao passado, abordando 

suas origens, dentre elas, o Estado Liberal de Direito, o Estado Social de Direito, o 

Estado Democrático de Direito e a origem do devido processo legal. 

A Evolução Histórica do Estado de Direito 

1 .I .I O Estado Liberal de Direito 

A Europa, durante os dois séculos que sucederam a era que chamamos 

de Idade Média, conheceu um extraordinário recrudescimento da concentração de 

poderes 33. 

Como retrata Fabio Konder Comparato, "...foi a época em que se 

elaborou a teoria da monarquia absoluta, com Jean Bodin e Thomas Hobbes, e em 

que se fundaram os impérios coloniais ibéricos ultracentralizadores" 34. 

O Estado encontrava-se sob a égide do rei que, soberano, concentrava e 

exercia de forma isolada o poder, sem qualquer limitação. A origem do poder a ele 

concedido era invocada ao argumento de que provinha de uma divindade 

(monarquia divina) 35. Assim, o rei detinha poderes e direitos absolutos sobre a 

liberdade, a economia e as propriedades dos súditos. 

Entretanto, os súditos, incentivados por pensadores da época, cansados 

do poder ilimitado do rei, fizeram florescer, entre os séculos XVII e XVIII, 

ensinamentos liberais para a formação de um Estado Liberal de Direito. 

32 FIGUEIREDO, Marcelo. Teoria Geral do Estado. S3o Paulo: Atlas, 1993, p. 83. 
33 Cf. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 47. 
34 COMPARATO, loc. cit. 
35 Cf. MALUF, Said Farah. Teoria Geral do Estado. 27. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2007, p.119. 



Assim, se contrapuseram ao regime absolutista, que culminou na 

Revolução "Gloriosa" inglesa de 1689 (Glorious Revolution), posteriormente na 

Declaração de Independência Americana de 1787 e na Revolução Francesa de 

1789, e que representaram "... a emancipação histórica do indivíduo perante os 

grupos sociais aos quais ele sempre se submeteu: a família, o clã, o estamento, as 

organizações religiosas" 36. 

Dentre os pensadores mencionados, os de maior importância foram Locke 

e Montesquieu, que contribuíram com a Teoria Tripartida dos Poderes como 

principio de organização do Estado, e impulsionaram a divulgação das idéias 

relativas aos direitos fundamentais. 

Marcelo Figueiredo, em relação a importância das teorias de Locke e 

Montesquieu na Constituição Americana de 1787, esclarece: 

Alguns atribuem maior influência a Locke, outros a Montesquieu. O principio 
comentado aparece na primeira Constituição escrita que conhecemos, a 
americana de 1787. Não consagra seu texto uma divisão rígida de poderes, 
limitando-se a enumerá-los: no artigo I, Seção 1, o Poder Legislativo; no 
artigo 11, SeçSio 1, o Poder Executivo; no artigo III, Seçao 1, o Poder 
Judiciário. O texto não afirma categoricamente sobre a "harmonia e 
independência entre os poderes", contudo seu conteúdo apresenta-se como 
modelo de Constituiçao rígida, no que tange a este ponto, a separação de 
poderes 37. 

E conclui o doutrinador: 

Realmente, a influência do autor de "O espírito das leis" está presente na 
mecânica dos poderes norte-americana. Basta compulsar a Constituição 
americana para verificarmos, por exemplo, que o Congresso faz as leis, mas 
não influencia diretamente na ação governamental, embora possa impedir a 
nomeação de alguns tipos de funcionários e na celebração de tratados. De 
outra parte, o Poder Executivo encontra barreiras unicamente na lei, 
podendo em determinadas circunstâncias pressionar o Congresso a 
rediscutir sua posiç%o. Finalmente, os tribunais gozam de independência, 
podendo contudo anular os atos ilegais provenientes do Executivo e os atos 
inconstitucionais do Poder Legislativo 38. 

36 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 4. ed. Sao Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 52. 

37 FIGUEIREDO, Marcelo. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Atlas, 1993, p. 20-21. 
38 Ibidem, p. 21. 



Embora a Constituição americana de 1787 não mencionasse 

categoricamente a independência e harmonia entre os poderes, foi somente com a 

Revolução Francesa em 1789 que os poderes restaram divididos e separados de 

forma harmônica em: executivo, legislativo e judiciário; ocasião, também, em que o 

indivíduo passou a ter direitos e a ver respeitadas certas liberdades individuais. 

Assim, podemos dizer que no século XVII, com a obra de Locke 

(Segundo tratado do governo civil), é que nasce ". . .uma sistematização doutrinária 

da separação dos poderes ..." 39, onde se aponta a existência de duas funções 

fundamentais exercidas por dois órgãos de poder: uma função legislativa, que cabia 

ao Parlamento e outra, executiva, que cabia ao rei. 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari, embora a obra de Locke tenha se 

contraposto ao absolutismo defendido por Hobbes, ela: 

[...I não considerou anormal o reconhecimento de uma esfera de poder 
discricionário do governante, sem atentar para a circunstancia de que o bem 
público, impossivel de ser claramente definido, sempre seria um bom 
pretexto para as decisdes absolutistas. 

O aperfeiçoamento das idéias relativas a Teoria da Separação dos 

Poderes, de Locke, somente veio com Montesquieu, que conjugou a divisão de 

poderes em: executivo, Iegislativo e judiciário; harmônicos e independentes entre si. 

Da obra de Montesquieu (L' Esprit des Lois), extrai-se: 

Há em cada Estado três espkcies de poderes: o poder legislativo, o poder 
executivo das coisas que dependem do direito das gentes, e o poder 
executivo das que dependem do direito civil. 
Em decorrência do primeiro, o príncipe ou magistrado faz leis para um 
determinado tempo ou para sempre, e corrige ou ab-roga aquelas que já 
foram editadas. Em decorrência do segundo, faz a paz ou a guerra, envia ou 
recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne as invasdes. Em 
decorrência do terceiro, pune os crimes ou julga os litígios entre 
particulares. Chamar-se-á este último de poder de julgar; e ao outro, 
simplesmente, o poder executivo do Estado 40. 

39 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 218. 

40 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O espírito das leis. Trad. Cristina Murachco. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996, p. 88-89. 



Inexiste, outrossim, a liberdade, se o poder de julgar não estiver separado 
do poder legislativo e do poder executivo. Se ele estivesse junto ao poder 
legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário; 
porque o juiz seria o legislador. Se tal poder fosse estabelecido juntamente 
com o poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor 41. 

Paulo Bonavides, acerca da importância da doutrina de Montesquieu, 

esclarece: 

A doutrina de Montesquieu, inspirada por um sentimento radical de reação 
ao absolutismo, na0 podia condescender com as formas mitigadas de 
limitação do poder, como, por exemplo, a monarquia constitucional dos 
Estados europeus no período imediatamente posterior às guerras 
napolednicas, os quais aditaram um constitucionalismo bastante tímido e 
moderado, em que prevaleciam ainda princípios de autoridade, tradiçao e 
passado 42. 

Concluindo o constitucionalista, referindo-se a Montesquieu nos áureos 

tempos do constitucionalismo clássico, afirma dever-se a ele a mais acabada 

formulação acerca da divisão de poderes, pois se constituiu em uma "...técnica 

fundamental de proteção dos direitos da liberdade" 43. 

Em igual sentido, José Acosta Sánches entende que: 

A transformação da doutrina de separação dos poderes de Montesquieu em 
fonte primária da Constituiçao escrita 8 o grande paradoxo do Direito 
Constitucional: a doutrina de um aristocrata francês se transformou em 
pedra angular do Estado construído pela burguesia americana. Tem-se 
tornado senso comum que Montesquieu 6 um dos pais do movimento 
constitucional 44. (traduçao nossa) 

Em outras palavras, complementando, Dalmo de Abreu Dallari ensina: ''A 

teoria da separação de poderes, que através da obra de Montesquieu se incorporou 

ao constitucionalismo, foi concebida para assegurar a liberdade dos indivíduos" 45. 

41 MONTESQUIEU, loc. cit. 
42 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

49. 
43 Ibidem, p. 44. 
44 ACOSTA SANCHES, Jos8. Formación de ia Constitución y jurisdicción constitucional. 

Madrid: Tecnos, 1998, p. 60. Segue texto no original em espanhol: "La transformación de Ia 
doctrina de Ia separación de poderes de Montesquieu en fuente primaria de Ia Constitucidn escrita 
es Ia gran paradoja de1 Derecho Constitucional: Ia doctrina de un aristbcrata fraces se transformó 
en piedra angular de1 Estado construido por Ia burguesia americana. Se há convertido en tópico 
que Montesquieu es uno de 10s padres de1 movimiento constitucional." 

45 DALLARI, Dalmo de Abreu. Teoria Geral do Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 216. 



Embora seja clara a importância da teoria tripartida de divisão de poderes 

de Montesquieu, não é dele o antecedente mais remoto da teoria da separação de 

poderes, como esclarece Dalmo de Abreu Dallari ao afirmar: 

O antecedente mais remoto da separaçilo de poderes encontra-se em 
Aristóteles, que considera injusto e perigoso atribuir-se a um só indivlduo o 
exercicio de poder, havendo também uma ligeira referência ao problema da 
eficiência, quando menciona a impossibilidade prática de que um só homem 
previsse tudo o que nem a lei pode especificar 46. 

Jorge Miranda também menciona outros filósofos e suas correntes que 

contribuíram consubstancialmente para a formação de um Estado de Direito, ao 

dizer que: 

As correntes filosóficas do contratualismo, do individualismo e do iluminismo 
- de que s%o expoentes doutrinais LOCKE (Segundo tratado sobre o 
Governo), MONTESQUIEU (Espírito das leis), ROSSEAU (Contrato Social), 
KANT (além de obras filosóficas fundamentais, Paz Perpétua) - e 
importantissimos movimentos econ8micos, sociais e pollticos conduzem ao 
Estado constitucional, representativo ou de Direito 47. 

Esse doutrinador, embora entenda que o ponto crucial dessa virada seja 

realmente a Revolução Francesa (1789-1799), não descarta o fato de que outros 

países assumiram também vital importância para melhor compreensão do Estado 

constitucional, representativo ou de Direito, 

[...I dentre eles a Inglaterra (onde a revoluçilo se desencadeia um século 
antes e onde se inicia a "Revoluçilo Industrial"), e os Estados Unidos (com a 
primeira ou, olhando as colanias de que se formou, com as primeiras 
Constitui@jeç escritas em sentido moderno) 48. 

Sobre as várias expressões utilizadas, anota Jorge Miranda: "A expressão 

'Estado constitucional' parece ser de origem francesa, a expressão 'governo 

representativo: de origem anglo-saxÔnica e a expressão 'Estado de DireitoJJ de 

origem alemã 49. " 

46 Ibidem, p. 217-218. 
47 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 83. 
48 MIRANDA, loc. cit. 
49 MIRANDA, loc. cit. 



Como dissemos anteriormente, vários filósofos contribuíram para a Teoria 

da Separação dos Poderes, mas foi com Montesquieu que essa teoria foi concebida 

como "...um sistema em que se conjugam um legislativo, um executivo e um 

judiciário, harmônicos e independentes entre si, tomando, praticamente, a 

configuração que iria aparecer na maioria das Constituições" 50. 

Pela evolução histórica acima exposta, é possível concluir que, enquanto 

no Estado absolutista o poder era do rei, no Estado de Direito o poder concentra-se 

na lei, ou seja, na Constituição e na divisão de poderes. 

Nesse sentido, oportuna a doutrina de Anna Candida da Cunha Ferraz, 

quando esclarece: 

No século XVIII, superando velhas doutrinas, concretizou-se o princípio de 
que o homem, segundo sua vontade, pode estabelecer a organização do 
Estado através de um corpo de regras escritas, superiores aos poderes que 
elas instituem. 
A idéia força do século XVIII 6 a de que todo Estado deve ter uma 
Constituição escrita, documento escrito e solene, imutável, que preveja 
governos moderados, limitados em seus poderes para garantia dos direitos 
dos cidadaos 51. 

Esse entendimento nos parece mais claro quando José Afonso da Silva 

aborda algumas características básicas do Estado Liberal de Direito, enumerando 

três, a saber: 

a) submissão ao império da Lei, que era nota primária de seu conceito, 
sendo a lei considerada como ato emanado formalmente do Poder 
Legislativo, composto por representantes do povo, mas do povo cidadão; 

b) divisão dos poderes que separe de forma independente e harmdnica os 
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, como técnica que assegure a 
produção das leis aos demais e das pressões dos poderosos particulares; 

C) enunciado e garantias dos direitos individuais. 52 

50 DALLARI, Dalmo de Abreu. Teoria Geral do Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 219. 
5 1  FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Poder constituinte do Estado-membro. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1979, p. 10. 
52 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Sao Paulo: Malheiros, 

2005, p. 112. 



Na verdade, em que pese tenha o liberalismo se apresentado perfeito em 

sua teoria, a história nos mostra que ele não se concretizou como forma de 

realização ao deixar de solucionar problemas sociais. O arcabouço teórico do 

Estado Liberal estava longe de fazer corresponder a teoria a realidade, convertendo- 

se em reino da ficção, ''...com cidadãos teoricamente livres e materialmente 

escravizados" 53. 

Sahid Maluf menciona com clareza essa passagem histórica quando 

escreve: 

As multidães espoliadas, oprimidas, sem lar, sem agasalhos, sem pCio, sem 
a f6 em Deus, que o infortúnio faz desaparecer do coraç%o dos homens, 
começam a reagir violentamente contra as injustiças sociais, jd agora 
arregimentadas sob a bandeira do socialismo materialista, levando o Estado 
Liberal ao dilema de reformar-se ou perecer 54. 

Embora a concepção liberal do Estado de Direito tivesse convertido os 

súditos em cidadãos livres da opressão do monarca, tal concepção se tornou 

insuficiente ante a evolução da expressão Estado de Direito, que ganhava várias 

interpretações e conteúdos novos 55. 

1 .I .2 O Estado Social de Direito 

Algumas dessas interpretações e conteúdos novos se originaram de 

questionamentos e críticas pelo marxismo, aliados à crise econômica 

evidenciada após a Grande Guerra Mundial, o que vai acabar determinando que o 

Estado Liberal se transforme em Estado Social, já que ':..não havia qualquer 

preocupação em uma organização justa da ordem social segundo valores 

mate ri ai^'"^. 

Nessa perspectiva, segundo Suzana de Toledo Barros, só se pode falar 

em constitucionalismo na Alemanha como movimento político-jurídico tendente a 

53 MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 27. ed. Silo Paulo: Saraiva, 2007, p. 130. 
54 Ibidem, p. 131. 
55 VERDÚ, Pablo Lucas. La lucha por el Estado de Derecho. p. 94, apud SILVA, Jos6 Afonso da. 

Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Silo Paulo: Malheiros, 2005, p. 113. 
56 COIMBRA, Marcelo de Aguiar. Constitucionalismo e Estado. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 

205. 



garantir os direitos fundamentais e a limitar os poderes do Estado ''...com a 

constituição de Weimar, de 19 19, cujo mérito maior foi o de pôr em relevo os direitos 

de segunda geração, ou seja, os direitos sociais" 57. 

Dentre as principais causas determinantes desta transformação no mundo 

ocidental, Rosah Russomano lembra que: 

Em primeiro lugar, temos a crise econdmica da Guerra, que exigiu o 
conhecimento de problemas que não mais poderiam ser descurados, nem 
sequer situados em nivel secundário. 
Em segundo lugar, temos a RevoluçCio Russa, que simbolizou uma 
experiência ameaçadora, impondo Ci consciencia democrdtica uma 
transformação das liberdades individuais, para que, sem quebra de sua 
concepção substancial, se reconhecessem novos direitos 58. 

Entretanto, anota Pontes de Miranda, 

A parte programática das Constituições políticas de apbs a Primeira Guerra 
Mundial não conseguiu dar fins precisos ao Estado (menos ainda o fim 
único, como ocorreu com a Constituição soviética). Eram Constituições de 
intenções teleolbgicas, que apenas atenuaram o liberalismo sistemático do 
tipo constitucional do século XIX e fim do século XVIII 59. 

Assim, diversamente do período monárquico absoluto, "..todos os 

Estados preocupam com dotar-se de Constituições em perfeito sentido formal" 60. 

Logo, pode-se dizer que o Estado Social representou uma transformação funcional 

do Estado Liberal, principalmente quando O "...qualitativo social refere-se a correção 

do individualismo clássico liberal pela afirmação dos chamados direitos sociais e 

realização de objetivos de justiça social" " . 

Como característica básica dessa transformaçáo, podemos mencionar, 

ainda, que o Estado de Direito deixa de ser individualista, neutro e abstencionista, 

57 BARROS, Suzana de Toledo. O principio da proporcionalidade e o controle da 
constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasilia: Brasilia 
Jurídica, 2000, p.45. 

58 RUSSOMANO, Rosah. Curso de direito constitucional. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1997, p. 64. 

59 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários a Constituição de 1967. Sao Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1967, Tomo 1, p. 17. 

60 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 
94-95. 

61 DIAZ, Elías. Estado de Derecho y sociedad democratica. p. 29 e ss.; VERDÚ, Pablo Lucas. La 
lucha por e1 Estado de Derecho, p. 95 e ss.; Apud SILVA, José Afonso. Curso de direito 
constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 115. 



para se preocupar com as soluções - ou com o encaminhamento de soluções - para 

a grande crise político-econômica, mas principalmente com aquela que marcou a 

Europa de meados do século XIX até o início do século XX. 

Desse modo, nasce o Estado Social de Direito, voltado aos anseios 

populares, principalmente os de realização de objetivos destinados a justiça social, 

liberdade e igualdade. 

No mesmo sentido, Paulo Bonavides entende que: 

O Estado social nasceu de uma inspiração de justiça, igualdade e liberdade; 
6 a criação mais sugestiva do s6culo constitucional, o princípio governativo 
mais rico em gestação no universo político do Ocidente 62. 

Já para Jorge Miranda, o Estado Social de Direito seria uma segunda fase 

do Estado constitucional, ou de Direito, por dois motivos: 

10) porque, para lá das fundamentações que se mantém ou se superam 
(iluminismo, jusracionalismo, liberalismo filosbfico) e do individualismo que 
se afasta, a liberdade - pública e privada - das pessoas continua a ser o 
valor básico da vida colectiva e a limitação de poder político em objectivo 
permanente; 2.O) porque continua a ser (ou vem a ser) o povo como unidade 
e totalidade dos cidadtlos, conforme proclamara a Revoluçao Francesa, o 
titular do poder político. 

Entretanto, não O Estado Social de Direito assegurar justiça 

social, nem tampouco a autêntica participação democrática do povo no processo 

político 63. É que, na verdade, a concepção Estado Social de Direito tornou-se 

insuficiente para que revelasse um tipo de Estado que pudesse criar uma situação 

de bem-estar geral, em que fosse garantido o desenvolvimento da pessoa humana64. 

Acerca do assunto, oportuna a observação de José Afonso da Silva, 

quandoexpõeque: 

62 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
12. 

63 Cf SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 11 8. 

64 Ibidem, p. 115. 



[...I é insuficiente a concepção do Estado Social de Direito, ainda que, como 
Estado Material de Direito, revele um tipo de Estado que tende a criar uma 
situação de bem- estar geral que garanta o desenvolvimento da pessoa 
humana. Sua ambigüidade, porém, é manifesta. Primeiro, porque a palavra 
social está sujeita a varias interpretaçdes. Todas as ideologias, com sua 
própria visão do social e do Direito, podem acolher uma concepção do 
Estado Social de Direito, menos a ideologia marxista que não confunde o 
social com o socialista. (...) Em segundo lugar, o importante não é o social, 
qualificando o Estado, em lugar de qualificar o Direito 65. 

Assim, no final da II Guerra Mundial, houve uma grande transformação do 

Estado e das relações sociais e, com ela, o surgimento de um novo conceito de 

Estado de Direito. 

1.1.3 O Estado Democrático de Direito 

Sobre o aparecimento do Estado Democrático, Willis Santiago Guerra 

Filho lembra que: 

Históricamente, poder-se-ia localizar o seu surgimento nas sociedades 
européias recém-saídas da catástrofe da II Guerra, que representou a 
falência tanto do modelo liberal de Estado de Direito, como também das 
fórmulas políticas autorithrias que se apresentavam como alternativa. Se em 
um primeiro momento observou-se um prestigio do modelo social, e mesmo, 
socialista de Estado, a fórmula de Estado Democrático se firma a partir de 
uma revaloriza~ã~ dos clássicos direitos individuais de liberdade, que se 
entende não poderem jamais ser demasiadamente sacrificados, em nome 
da realização de direitos sociais. O Estado Democrático de Direito, então, 
representa uma forma de superação dialética da antítese entre os modelos 
liberal e social ou socialista de Estado 66. 

Assim, pode-se dizer que o Estado Democrático de Direito surge de um 

processo h i ~ t ó r i c ~ - ~ ~ l í t i c o  e histórico-jurídico que emerge da transformação do 

Estado Liberal ao Estado Social, como anota oportunamente José Afonso da Silva: 

A democracia como realização de valores (igualdade, liberdade e dignidade 
da pessoa) de convivência humana, é conceito mais abrangente do que o 
Estado de Direito, que surgiu como expressão jurídica da democracia 
liberal. A superação do liberalismo colocou em debate a questão da sintonia 
entre o Estado de Direito e a sociedade democrática. A evolução desvendou 
sua insuficiência e produziu o conceito de Estado Social de Direito, nem 
sempre de conteúdo democrático. Chega-se agora ao Estado Democrático 
de Direito que a constituição acolhe no art. 1" como um conceito-chave do 

65 Ibidem, p. 1 16. 
66 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 4. ed. São 

Paulo: RCS, 2005, p. 24. 



regime adotado, tanto quanto o são o conceito de Estado Democrático de 
Direito da Constituição da República Portuguesa (art. 2O) e do Estado Social 
e DemocrCitico de Direito da Constituição Espanhola (art. 10) 67. 

Para o constitucionalista, não se trata apenas de unir os conceitos de 

Estado Democrático e Estado de Direito, pois o conceito Estado Democrático de 

Direito se consubstancia em um novo conceito criado a partir dos elementos que 

compõem o Estado Democrático e o Estado de Direito, chegando a um elemento 

revolucionário de transformação 68. 

Tal ilação, segundo José Afonso da Silva, se prende ao fato de o Estado 

Democrático caracterizar-se pelo princípio da soberania popular que 

[. ..I impõe a participação efetiva e operante do povo na coisa pública, 
participação que não se exaure, como veremos, na simples formação das 
instituiçães representativas, que constituem um estágio da evolução do 
Estado Democrático, mas não o seu completo desenvolvimento 69. 

Para que haja o completo desenvolvimento do Estado Democrático de 

Direito, é necessário que 0s anseios sociais sejam respeitados e que, se não o 

forem, o sistema jurídico atenda a segurança das relações garantidas 

constitucionalmente. 

Nesse sentido, Nélson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

escrevem: 

[...I o estado democrCitico de direito (...) é dito social porque favorece a 
funcionalidade do sistema juridico para atender à segurança das relaçães e 
à justiça social, pelos mecanismos e instrumentos balizados pela própria 
CF, como ocorre por exemplo, nos casos previstos na CF 50, XXIII, 170 111, 
182 5 2O. 70 

Resta claro que, no Brasil, a Constituição de 1988 abarcou o Estado 

Democrático de Direito ao instituir mecanismos e instrumentos balizadores, como 

67 SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 112. 

68 Ibidem, p. 1 19. 
69 CROSA, Emilio. Lo Stato democrático. p. 25; Apud SILVA, José Afonso da. Curso de direito 

constitucional positivo. 25. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2005, p. 117. 
70 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada e 

legislação constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 1 17. 



mencionaram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 'I, além de ter 

mencionado expressamente no caput, seus incisos e parágrafo único do artigo I", 

que: 

Art. l0 A República Federativa do Brasil, formada pela uni30 indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
DemocrAtico de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
111 - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
ParCigrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituiç30. 

Tais incursões nos levam a uma nova perspectiva de realização social 

com maior profundidade do que as constituições anteriores, quer seja pelas 

garantias de direitos fundamentais que traz consigo, quer seja pelos instrumentos 

que trouxe e que possibilitam concretizar exigências de um Estado de justiça social, 

baseado na dignidade da pessoa humana 72. 

Há de se destacar também que, no Estado Democrático de Direito, deve 

ser ressalvada a relevância da lei, que tem que estar apta a realizar, caso 

necessário, intervenções que possam até mesmo representar mudanças 

significativas, pois o que se busca neste regime de governo é realizar um processo 

de convivência social em uma sociedade livre, justa e solidária, em que o poder 

emane do povo e seja exercido em proveito dele, diretamente ou por representantes 

eleitos. 

Nesse diapasão, acentua José Afonso da Silva que: "A tarefa 

fundamenta/ do Estado ~emocra t i~o  de Direito consiste em superar as 

desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a 

justiça social 73. " 

71 NERY JUNIOR; NERY, loc. cit. 
72 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. S3o Paulo: 

Malheiros, 2005, P. 120. 
73 SILVA , José ~ f o n s o  da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. Si30 Paulo: Malheiros, 

2005, p.120. 



Assim, parece-nos claro que, na atualidade, a manutenção da democracia 

está intimamente ligada ao êxito que alcance uma teoria política que continue dando 

ênfase a idéia de direitos sociais, ainda que o poder estatal venha intervir 

continuadamente na esfera econômica e cultural, mas sempre respeitando o 

individualismo e certos direitos fundamentais dos cidadãos. 

Nesse sentido, não é outro o entendimento de Paulo Bonavides, quando 

escreve: 

A sobrevivéncia da democracia liga-se ao éxito que eventualmente possa 
alcançar uma teoria polltica que afirme e reconcilie a ideia dos direitos 
sociais, que faz lícita uma maior intervenção do poder estatal na esfera 
econdmica e cultural, com a ideia não menos justa do individualismo, que 
pede a segurança e o reconhecimento de certos direitos fundamentais da 
personalidade, sem os quais esta de deformaria e definharia, como fonte 
que se deve sempre conservar de iniciativas úteis, livres e fecundas 74. 

Apenas para concluir, prestamos apoio ao pensamento de Dalmo de 

Abreu Dallari que entende que o Estado Democrático e um ideal que pode ser 

perfeitamente atingido, desde que respeitados seus valores e sua organização seja 

concebida de forma adequada (flexível) e, para tal, atendendo-se a alguns 

pressupostos, quais sejam: a eliminação da rigidez formal, a supremacia da vontade 

do povo, preservação da liberdade e a preservação da igualdade 75. 

1 .I .4 Noções sobre o devido processo legal 

Não há como conceituar o due process of law (devido processo legal), 

sem mencionarmos a sua origem, fixando a sua base histórica na mais longínqua e 

conhecida elaboração que alcança o Decreto do Rei Conrado II, de 28 de maio de 

1037, cuja finalidade, como anota Ruitenberg Nunes Pereira, tinha 

[...I nítidas feiçbes políticas, qualificadas pelo interesse em satisfazer os 
súditos e senhores feudais, e, com isso, deles haurir os sentimentos de 
respeito, gratidão, fidelidade e simpatia, bem como vantagens materiais 
específicas, que iam desde o pagamento de tributos ate a prestação de 
serviços militares 76. 

74 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
139-140. 

75 Cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral de Estado. 26. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 31 1-312. 

76 PEREIRA, Ruitenberg Nunes. O princípio do devido processo legal substancial. Rio de 



Mais de um século após, a cláusula reaparece no artigo 39 da Carta de 

1215 (Charta Magna Libertatum), outorgada pelo Rei John Lackland (João Sem 

Terra ou Rei João I - 11 9911216). 

O mencionado artigo da Carta inglesa foi assim redigido: 

[...I nenhum homem livre serCi molestado, ou aprisionado, ou despojado, ou 
colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo aniquilado, nem n6s 
iremos contra ele, nem permitiremos que alguem o faça, exceto pelo 
julgamento legal de seus pares ou pelo Direito da terra 77. 

Embora ainda não existisse naquela época a locução due process of law, 

tal documento surgiu da necessidade de impor limites ao poder do rei e assegurar 

aos súditos o direito de serem ouvidos, apresentando razões, além de terem o 

direito de serem julgados por seus pares ou pelo direito da terra. 

Já a expressão "devido processo legal", foi utilizada pela primeira vez 

somente em 1354 quando o Rei Eduardo III confirmou a Carta Magna das 

Liberdades, em que as leis do rei passaram a ser as "leis da terra" ''. 

Esse estatuto de Eduardo III (Capítulo sO, § 3O), foi assim transcrito: 

Nenhum homem de qualquer estado ou condiçao que seja, pode ser posto 
fora da terra ou da posse, ou molestado, ou aprisionado, ou deserdado, ou 
condenado à morte, sem ser antes levado a responder a um devido 
processo legal ". 

Assim, pela primeira vez, o princípio foi referido expressamente, sendo 

utilizado também, como já ocorria anteriormente, de base para a garantia de direitos 

do acusado. 

Janeiro: Renovar, 2005, p. 17, 23-27. 
77 WRIGHT, Louis. Magna Cada and the tradition of libedy. US Capitol Society, 1976, p. 18, apud 

SILVEIRA, Paulo Fernando. Devido PrOCeSSO Legal (Due P ~ O C ~ S S  of Law). Belo Horizonte: Del 
Rey, 1996, p. 63. Na fórmula original mencionava a expressa0 "pelo direito da terra" como legem 
terrae, que em inglês lê-se: by the law of the land. 

78 Cf. RAMOS, João Gualberto Garcez. Curso de processo penal norte-americano. Sao Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 156; Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios 
constitucionais e o Código de Processo Civil. São Paulo: Bushatsky, 1975, p. 9. 

79 RAMOS, João Gualberto Garcez. Curso de processo penal norte-americano. Sao Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 157. 



Nesse sentido, Anna Candida da Cunha Ferraz já mencionava que 

qualquer análise histórica sobre o devido processo legal demonstraria que fora 

concebido para o processo penal, em que o interesse maior e urgente era com os 

direitos do acusado 80. 

No decorrer dos anos, os protestantes ingleses contrários a Igreja 

Católica e perseguidos por ela, fugiram da Inglaterra em 1607 atracando suas 

embarcações em praias americanas da Virginia (EUA), e ali fundaram a primeira 

colônia inglesa, trazendo os fundamentos da common law, especialmente o princípio 

do devido processo legal ". 

Foram estabelecidas treze coiônias com constituições próprias, que 

outorgaram às cortes de justiça a aplicação da lei, em consonância com a common 

law herdada da Inglaterra. 

Entretanto, a alta burguesia, ansiosa por liberdade política e contraria a 
submissão à Inglaterra e aos altos tributos cobrados pela coroa inglesa, fez a 

Revolução Americana, que acabou por gerar a Independencia dos Estados Unidos, 

consagrada em 4 de julho de 1776. 

Apesar disso, a luta contra os ingleses se estendeu ate 1781, só 

terminando com a batalha de Yorktown, que transformou as 13 c0lÔnias em Estados 

livres e independentes. Somente a partir dai, que os ingleses reconheceram a 

independência das antigas colbnias, com a assinatura do Tratado de Paris, em 
1783. 

Paulo Fernando Silveira bem retrata essa passagem histórica, quando 

escreve: 

80 Cf FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Princípios processuais e princípios de direito administrativo 
no quadro das garantias constitucionais. Osasco: Revista Mestrado em Direito, ano 7, n. 2, 2007, 
p. 170; em igual sentido encontramos em artigo de GRINOVER, Ada Pellegrini. Do direito de 
defesa no processo administrativo. Rio de Janeiro: Revista de Direito Administrativo, jan.lmar., 
1991, p. 9. 

81 Cf. SILVEIRA, Paulo Fernando. Devido processo legal. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 20. 



Apbs a Guerra da Independencia travada contra os ingleses, cuja 
deflagraçao se deu em 4/7/1776, foi assinado o Tratado de Paris (1783), 
passando as 13 Colônias a serem Estados livres e independentes '*. 

A partir da Declaração de Independência, cada uma das ex-colônias 

proclamou sua própria constituição. O Estado da Virgínia, em 12 de junho de 177683, 

foi o primeiro a elaborar sua constituição, poucos dias antes da Proclamação da 

Independência. 

Em seguida, proclamaram sua constituição os Estados da Carolina do 

Norte, Delaware, Maryland, Nova Jérsei e Pensilvânia (1776), Geórgia, Nova lorque 

e Vermont (1 777), Carolina do Sul (1 778), Massachusetts (1 780), New Hampshire 

(1 784) e Kentucky (1 792). 

No decorrer dessa luta armada contra os ingleses, as treze colônias 

viveram subordinadas aos denominados The articles of confederation (Artigos da 

Confederação), uma precária associação entre os Estados que instituía um poder 

central muito limitado 84. 

Com o intuito de corrigir tal situação, em maio de 1787, cinquenta e cinco 

delegados foram enviados pelas colônias a Convenção da Filadélfia, para 

reexaminarem 0s Artigos da Confederação e, tomando como ensinamento as 

doutrinas de Locke e Montesquieu, acabaram fundando um novo sistema de 

governo e redigindo a Constituição americana de 17 de setembro de 1787 85. 

Entretanto, embora fosse conhecida a expressão due process of law 

desde a carta de Eduardo III da Inglaterra, a Constituição Federal norte-americana 

de 1787 não a previu, dando preferência a expressão law of the land (lei da terra ou 

do país), seguindo as Constituições dos Estados 86. 

82 SILVEIRA, Paulo Fernando. Devido processo legal. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 21. 
83 Data extraída da tradução da tradução da "Declaração de Direitos da Virgínia", Cf. ALTAVIVA, 

Jayme de. Origem dos direitos dos povos. 3. ed. Sao Paulo: Melhoramentos, 1963, p. 215. 
84 Cf. SILVEIRA, op. cit., p. 21. 
85 Cf. SILVEIRA, loc. cit. 
86 Cf. PEREIRA, Ruitemberg Nunes. O principio do devido processo legal substantivo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2005, p. 123. 



Receando demasiada ingerência centralizadora da União sobre os 

Estados, os virginianos Tomas Jefferson, Madison e Mason submeteram ao 

Congresso emendas constitucionais a fim de que nelas fossem inseridas o que foi 

chamado de Bill of Rights (Emendas no 1 a AO), que somente foram incorporadas em 

abril de 1791 87. 

Dentre as emendas constitucionais, a n. 5 foi aprovada com a seguinte 

redação: 

Nenhuma pessoa será detida para responder por crime capital ou hediondo, 
a menos que apresentada ou indiciada por um grande Júri, exceto em casos 
levantados perante as forças terrestres e navais, ou milícia, quando em 
efetivo serviço em tempo de guerra ou perigo público; nem será pessoa 
alguma sujeita à mesma ofensa, colocando duplamente em risco sua vida 
ou parte de seu corpo; nem ser compelida em qualquer caso criminal a ser 
testemunha contra si mesma, nem ser privada da liberdade ou propriedade, 
sem o devido processo; nem a propriedade privada ser tomada para uso 
público sem justa compensação 88. 

Em 1868, após a Guerra Civil (1861/1865), o Congresso aprovou, depois 

de ratificada pelas legislaturas estaduais, a Emenda XIV, que, na Seção I, encontra- 

se assim redigida: 

Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas 
à sua jurisdiç80 s8o cidad8os dos Estados Unidos e do Estado em que 
residem. Nenhum Estado fará ou executará qualquer lei que restrinja os 
privilégios ou imunidades dos cidadaos dos Estados Unidos; nenhum 
Estado privará qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade sem o 
devido processo legal; nem negará a qualquer pessoa dentro da sua 
jurisdiçao a igual proteç8o das leis 89. 

87 Cf. SILVEIRA, Paulo Fernando. Devido proceSS0 legal. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 21. 
88 Ibidem, p. 22; segue texto original em inglês: "NO person shall be held to answer for a capital, or 

othewse infamous crime, unless on a presentment or indicment of a Grand Jury, except in cases 
arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public 
danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of /ife or 
limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived 
of life, liberty, or properfy, without due process of law; nor shall private properfy be taken for public 
use, without just compensation. " 

89 Cf SILVEIRA, loc. cit.; segue texto original em inglês: "AI1 persons born or naturalized in the 
United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the 
State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the 
privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of 
life, liberty, or properfy, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the 
equal protection of the lands". 



Desse modo, o devido processo legal foi ampliado para proteger o povo, 

também, em relação as constituições estaduais, já que nos Estados Unidos o 

princípio federalista e descentralizador é muito forte e os Estados têm competência 

para legislar sobre direito processual (adjetivo) e material (substantivo) 'O. 

I .1.5 O devido processo legal (procedimental) enquanto direito fundamental na 

Constituição Federal de 1988 

O Brasil adotou, como regime, o Estado Democrático de Direito e só 

poderá atingir seus objetivos desde que respeitados os "...instrumentos processual- 

constitucionais de tutela dos direitos fundamentais" ", sobretudo após o advento da 

promulgação da Constituição de 1988, que abarcou um número maior de princípios 

a fim de resguardar direitos dos cidadãos, municiando-os com ferramentas para 

combater toda forma de abuso por parte do Estado e, dessa forma, fortalecer o 

Estado Democrático de Direito. 

Como bem lembra Eduardo Couture: 

Trata-se de fazer com que o Direito não fique Si mercé do processo, nem 
que venha a sucumbir por ausência ou insuficiéncia deste: porque nao ha 
liberdades públicas senão quando se disponha de meios juridicos que 
impeçam seu desrespeito; e esses meios se exercem através da função 
jurisdicional, primacialmente 92. 

Embora com atraso de S ~ C U ~ O S ,  a posítivação desse princípio somente foi 

encampada pelo texto constitucional brasileiro de 1988, em seu art. 5O, inciso LIV, ao 

adotar a garantia do devido processo legal, estabelecendo: :..ninguém será privado 

da liberdade ou de seus bens sem 0 devido processo legal" 93, encontrando-se no 

capitulo das garantias individuais, ou seja, é considerado preceito de ordem 

processual fundamental. 

90 SILVEIRA, Paulo Fernando. Devido Processo legal. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p, 23. 
91 GRINOVER, Ada Pellegrini. O poder judiciário e a garantia das liberdades poblicaç. In: 

Convivium, julho/agostO de 1972, P. 375. 
92 COUTURE Eduardo. La Garanzia Constituzionale de DOVU~O Processo Legalem In: Riv, Dir, 

Proc, ig5$ 1 100, apud GRINOVER. Ada Pellegrini. OS Princípios Constitucionais e o C6digo de Processo civil. São Paulo: Bushatsky. 1975. p. 6. 
93 CINTRA Antbnio Carlos de Araújo: GRINoVER. Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 

Teoria &eral do Processo. 23. ed. São Paulo: Malheiros , 2007, p. 36. 



Apesar de constar na Constituição há poucos anos, nota-se que a 

aplicação do principio foi evoluindo até alcançar de forma mais ampla o 

reconhecimento de sua aplicabilidade ao processo civil e posteriormente ao 

processo administrativo punitivo, levando-se em consideração a jurisdicionalização 

do processo administrativo (que será tratada neste estudo em momento próprio), no 

sentido de que fosse observado o princípio da legalidade a que se submete a 

Administração Pública e assegurados os princípios da ampla defesa e do 

contraditório, sempre que se cogite de imposição de pena 94. 

Sob essa perspectiva, Paulo Fernando Silveira entende que: 

O devido processo legal procedimental refere-se à maneira pela qual a lei, o 
regulamento, o ato administrativo, ou a ordem judicial, sClo executados. 
Verifica-se, apenas, se o procedimento empregado por aqueles que esta0 
incumbidos da aplicaçao da lei ou regulamento viola o devido processo 
legal, sem se cogitar da substancia do ato. Em outras palavras, refere-se a 
um conjunto de procedimentos (como informar alguem do crime de que estd 
sendo acusado, ou seu direito de consultar advogado) que devem ser 
aplicados sempre que de algu6m for retirada alguma liberdade básica 95. 

Note-se que a norma constitucional brasileira consagrou o mais 

abrangente e importante principio de todo 0 direito processual, do qual, segundo 

Antônio Cláudio da Costa Machado, "...decorrem todos os demais princípios de 

processo reconhecidos na Constituição de 1988" 

Em igual sentido, embora se referindo ao principio como postulado 

constitucional fundamental no processo civil, Nelson Nery Junior entende ser ele a 

base sobre li.. . a qual todos OS outros se sustentam" ". 

E conclui o doutrinador, 

94 ~f GRINOVER Ada pellegrini. Revista Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 1991, p 9, 

janlmar. 
95 SILVEIRA Paulo Fernando. Devido Processo (D'Je Process of Law). Belo Horizonte: De1 

Rey 1996' p. 65. 
96 Antonio Claudia da Costa Código de Processo Civil interpretado e anotado, 

Barueri: ~ a i o l e ,  2006, P. 79. 
97 NERY JUNIOR Nelson. princípios do Processo civil na Constituição Federal. 8. ed. São 

Paulo: Revista dos ~ribunais. 20041 P 60. 



[...I bastaria a norma constitucional haver adotado o principio do due 
process of law para que dai decorressem todas as consequencias 
processuais que garantissem aos litigantes o direito a um processo e uma 
sentença justa 

Cândido Rangel Dinamarco, ao abordar os principios constitucionais do 

processo civil, lembra que: 

Muitos desses principios, garantias e exigências convergem a um núcleo 
central e comum, que k o devido processo legal, porque observar os 
padrães prkviamente estabelecidos na ConstituiçCio e na lei k oferecer o 
contraditório, a publicidade, possibilidade de defesa ampla, etc. 99 

Como característica, o devido processo legal se presta, em princípio, para 

tutelar os jurisdicionados frente a conduta do Estado ou quem, ao agir, interferir no 

âmbito dos limites dos direitos consagrados constitucionalmente como 

fundamentais. 

Não é o único princípio encartado constitucionalmente como garantia 

processual, há outros, tais quais: o princípio da publicidade, o princípio do 

contraditório e o princípio da ampla defesa, que são derivados dele (devido processo 

legal). 

Para alguns autores, O devido processo legal é garantia processuai 

considerada como gênero, sendo 0s demais princípios constitucionais do processo, 

como a publicidade dos atos processuais, 0 contraditório e a ampla defesa, dentre 

outros, considerados espécies 'O0. 

Nota-se que o devido processo legal tem ampla ligação com os direitos e 

garantias fundamentais, pois sem ele não se poderia falar em justiça. Esse princípio 

e inerente ao Estado Democrático de Direito, e Sua falta acarretaria em abusos e 

injustiças dignas dos tempos inquisitoriais. 

Sobre o tema, José Frederico Marques ensina: 

98 NERY JUNIOR, loc. cif. 
99 DINAMARCO, cândido Rangel. lnstitui~ões de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. 1'1 p. 198. 
100 C[ NERY JUNIOR Nelson. princípios do ~rocesso civil na Constituição Federal. 8. ed, são 
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O devido processo legal é a garantia outorgada aos litigantes de um 
julgamento imparcial, em procedimento regular, em que fica assegurado o 
pleno exercício do direito de açao e defesa 'O'. 

Decompondo o conceito, Antônio Cláudio da Costa Machado ressalta que 

o princípio do devido processo legal possui três valores jurídicos dos quais a lei há 

que se pautar, a saber: 

1") um julgamento imparcial que a própria Constituiç30 já se ocupa de 
buscar ao instituir os princípios do juiz natural (art. 5O, XXXVII e LIII), da 
motivaçao dos atos judiciais (art. 93, IX) e da coisa julgada (art. 5O, XXXVI); 

2") o pleno exercício da ação e da defesa que a Lei Maior busca assegurar 
ao prever os princípios do acesso à justiça ou inafastabilidade jurisdicional 
( art. 5 O ,  XXXV), o contraditório e a ampla defesa (art. 5O, LV) e a garantia da 
assistência judiciária (art. 5", LXXIV); 

3") um procedimento regular, ou propício à realizaç30 da justiça, que a 
Carta de 1988 reconhece como sendo aquele inspirado pelos princípios da 
igualdade (art. 5" caput), da publicidade (art.5", LX) e da proibiçao da prova 
ilicita (art.5", LVI). 'O2 

Cândido Rangel Dinarnarco, acerca das garantias mencionadas acima por 

Costa Machado, adverte que: 

E óbvio que nenhuma dessas garantias teria necessidade de reafirmaçao ou 
suporte mediante a cláusula genérica do devido processo legal. Ela tem, 
contudo, o merito de traçar o perfil democrático do processo e atrair à órbita 
das medidas de tutela constitucional certas garantias na0 caracterizadas 
como princípios, ou lançadas de modo genérico em outros 
dispositivos constitucionais, mas que com ele guardem pertinencia 'O3. 

E conclui o doutrinador: 

Diante disso, consideram-se incluídas no quadro do devido processo legal 
as garantias de inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos (art, 50 
inc, LVI), da invioiabilidade do domicílio (art 5", inc XI), do sigilo 
comunic-~des e dados (art. 5", inc. XII) etc.'04 

101 MACHADO, Antônio Cldudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 
Barueri: ~ a n o l e ,  2006, p. 19. 
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Embora a Constituição Federal de 1988 tenha mencionado o principio do 

due process of law em uma de suas cláusulas (art. 5", inciso LIV), Nelson Nery 

Ju n ior ensina que: I'. . .bastaria a Constituição Federal de 1988 ter enunciado o 

princípio do devido processo legal, e o caput e os incisos do art. 5*, em sua grande 

maioria, seriam absolutamente discipiendos.. . " 'O5, pois toda ". . .a amplitude da 

cláusula devido processo legal tornaria desnecessária qualquer outra dogmatização 

principiológica relafivamente ao processo civil" 'O6. 

Mesmo assim, podemos concluir que o devido processo legal 

~onstitucionalmente positivado é uma das maiores garantias processuais para que 

sejam preservados os direitos fundamentais, posto que vários direitos decorrem 

dele, dos quais podemos mencionar o direito de ser julgado por um juiz, o direito a 

um advogado, o direito ao contraditório e a ampla defesa, a publicidade dos atos 

processuais, a imparcialidade do julgador, dentre outros. 

105 NERY J ~ N I O R  Nelson, princípios do processo civil na Constitui~ãO Federal. Sao Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, P. 70. 
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2 O PROCESSO ADMINISTRATIVO: ASPECTOS GERAIS 

Hely Lopes Meirelles afirma que: 

[...I a Administração Pública, para registro de seus atos, controle da conduta 
de seus agentes e solução de controvArsias dos administrados, utiliza-se de 
diversificados procedimentos, que recebem a denominaçso comum de 
processo administrativo 'O7. 

Para José Cretella Junior, processo administrativo lato sensu 

[...I A o conjunto de atos e formalidades que, antecedendo e preparando o 
ato administrativo, permite que o Estado atinja seus fins, caracterizando a 
vontade da Administração, quer expressa e espontaneamente, quer por 
provocação do particular ou do funcionário lesados em seu direito 'O8. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que a expressão processo 

administrativo, em linguagem usual, é utilizada em sentidos diferenciados, sendo 

que, em se tratando de processo administrativo disciplinar seria usado como forma 

pela 

[...I qual se apuram infraçbes administrativas e se punem os infratores; 
nesse sentido é empregado no artigo 41, 9 I'., da Constituição Federal, 
quando diz que o servidor público estável sb perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo 
em que lhe seja assegurada a ampla defesa 'O9. 

para Sérgio de Andréia Ferreira, 0 processo administrativo disciplinar 

objetiva cuidar o. .dos procedimentos administrativos disciplinares, que visam a 

constatação da prática de ilícitos administrativos praticados por servidores públicos 

e a determinação e aplicação das respectivas sanções" 'I0. 

Seguindo tais entendimentos, poderiamos dizer que o processo 

administrativo /ato sensu nada mais é que um conjunto de atas e formalidades, por 

107 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16. ed. Sã0 Paulo: Revista dos 

Tribunais 1991, 2" tiragem, P. 578. 
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110 FERREIRA, Sbrgio de Andréia. A Garantia de Defesa no Direito Administrativo processual 

Disciplinar, ~ ~ ~ i ~ t a  de Direito Público. 19721 

199 p. 61. 



meio do qual a Administração Pública pratica atos administrativos, manifesta sua 

vontade, fiscalizando a conduta de seus agentes e solucionando conflitos com os 

seus administrados. A importância do processo administrativo é revelada pelas 

numerosas figuras delituosas que buscam resguardar a boa ordem da Administração 

Pública. 

Daí o entendimento de Basileu Garcia, ao mencionar "...existir na 

legislação administrativa um Direito Penal disciplinar", que tem a finalidade, segundo 

o doutrinador, de "...traçar normas tendentes a regularidade dos senliços públicos, 

estabelecendo punições disciplinares para os servidores do Estado que, mesmo 

sem infringir os preceitos do Direito Penal comum, se transviam do dever 

fun~ional'~ l .  

É possível afirmar também que o processo administrativo disciplinar é um 

instrumento pelo qual a Administração visa apurar irregularidades praticadas pelos 

servidores públicos investigados ou acusados de terem cometido falta funcional, 

absolvendo ou aplicando a respectiva pena, uma vez comprovada a falta disciplinar. 

Aliás, a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais, ao definir O processo administrativo disciplinar, em seu 

artigo 148, estabelece que: 

O processo disciplinar 6 o instrumento destinado a apurar responsabilidade 
de servidor por infraçao praticada no exercício de suas atribuiçdes, ou que 
tenha refaça0 com as atribuiçoes do Cargo em que Se encontre investido. 

~ã~ grande foi o receio do legislador de que se permitisse a perda de 

cargo (demissáo) sem que fosse opodunizado ao servidor público a ampla defesa 

que, embora já houvesse previsão na regra constitucional para assegurar a todos os 

litigantes em processo judicial ou administrativo 0 contraditório, a ampla defesa e 0s 

recursos e a ela inerentes (art. 5'1 LV), ele fez questão de deixar claro que, 

em se tratando de servidores públicos. a perda necessariamente 

1 I 1 GARCIA, Basileu, ~~stituições de direito pena" 4. ed. Sao Paulo: Max Limonad, v, 1, T~~~ 1, 
36" tiragem, p. 22-23. 



de processo administrativo no qual se assegure a ampla defesa (inciso II, § l0 do art. 

41, da Constituição Federal). 

Dessa maneira, fica estampada a preocupação do legislador em eliminar 

0 poder discricionário da Administração, principalmente para aplicações de sanções 

máximas (demissão) sem que se oportunize ao servidor público defender-se 

amplamente. 

2.1 DISTINÇÃO ENTRE PROCESSO E PROCEDIMENTO 

De início, vamos examinar brevemente alguns conceitos a respeito de 

processo e de procedimento. Começaremos pelo que pensam alguns 

Processualistas: 

Francesco Carnelutti, referindo-se a palavra processo e sua utilidade, 

escreve: 

A palavra processo serve, pois, para indicar um metodo para a formação ou 
para a aplicaçao do direito que visa a garantir um bom resultado, ou seja, 
uma tal regulaçao do conflito de interesses que consiga realmente a paz e, 
portanto, seja justa e certa: a justiça deve ser sua qualidade superior ou 
substancial; a certeza, sua qualidade exterior ou formal ... 112 

Niceto Alcalá-Zamorra e Castilho, ao diferenciar processo de 
" processo tem significado diverso, porquanto procedimento, entende que O ... 

constitui uma relação de direito que se estabelece entre OS seus sujeitos durante a 

substanciação do litigio" I I'. 

Já Moacyr Amara1 dos Santos, ao diferenciá-los, diz que 'r...processo e o 

complexo de atividades que se desenvolvem tendo Por finalidade a provisão 

j~r isdic jo~a$ é uma unidade, um todo, e é uma direção no movimento. uma 

djreçao no movimento para a previsão jurisdicional" "'i e, para este mesmo 

112 CARNELUTTI Francesco, lnstituiçÕeS do Processo Civil. Tradu~ao de Adridn Sotero de Witt 
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doutrinador, procedimento seria a forma e o modo com que se movem OS atos no 

processo. 

Cintra, Grinover e Dinamarco, em igual sentido, entendem que o processo 

"...pode ser encarado pelo aspecto dos atos que lhe dão corpo e das relações entre 

eles e igualmente pelo aspecto das relações entre os sujeitos" e que ". ..o 

procedimento é, nesse quadro, apenas o meio extrínseco pelo qual se instaura, 

desenvolve-se e termina o processo.. . ': ou, em outras palavras, conclui-se que ?..o 

procedimento (aspecto formal do processo) é o meio pelo qual a lei estampa os atos 

e fórmulas da ordem legal do processo" 'I5. 

Para José Frederico Marques, o procedimento "...é a marcha dos atos 

processuais, coordenados sob formas e ritos, para que o processo alcance o seu 

escopo e objetivo" 'I6. 

Ernani Fidélis dos Santos define processo "...como a soma dos atos que 

objetivam a composição do litígio, ou a efetivação do direito já acertado, ou o 

acautelamento de um processo principal" '. 

O mesmo doutrinador, acerca da distinção entre processo e 

procedimento, aduz que: 

A movimentaçCl0 do processo, que nClo se confunde com ele prdprio, tem 
id6ia de forma, de tramitaçao, 6 o rito. 0 nome que se lhe da 6 
procedimento. Processo e procedimento sao termos que nao se confundem. 
O primeiro 6 a soma dos at0s que tem fim determinado, n8o importando a 
marcha que toma para atingi-lo. O segundo 6 O modo pelo qual o processo 
se forma e se movimenta, para atingir o respectivo fim 'I8. 

Marcelo Abelha Rodrigues Os diferencia, aduzindo que: 

I15 c 1 N - r ~ ~  Antdnio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Range!. 
Teoria do Processo. 23 ed. Sa0 Paulo: Editora Malhelros, 2007, p. 295. 
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[...I nAo temos dúvida em dizer que processo 6,  sempre, sindnimo de 
relação juridica processual em movimento, que envolve sujeitos e litigio 
voltados para um fim comum. Procedimento é, sempre, a maneira pela qual 
a relação jurídica processual (processo) caminhara para a sua finalidade, 
que é a entrega da tutela jurisdicional '19. 

Humberto Teodoro Junior, ao analisá-los, escreve: 

Enquanto o processo é uma unidade, como relação processual em busca da 
prestaçso jurisdicional, o procedimento é a exteriorizaçao dessa relação e, 
por isso, pode assumir diversas feiçbes ou modos de ser. 
A essas várias formas exteriores de se movimentar o processo aplica-se a 
denominação de procedimentos Iz0. 

Embora a distinção dos doutrinadores entre processo e procedimento seja 

mais ou menos clara, não é incomum perceber, na prática, que toda atuação interna, 

particularmente em âmbito administrativo, recebe a denominação tecnicamente 

equivocada de "processo administrativo" como se tudo fosse uma coisa só. 

Para José Cretella Junior, essa diferenciação seria apenas didática, uma 

vez que processo, em sentido amplo, '!..é o conjunto ordenado de atos que se 

desenvolvem, progressiva e dinamicamente, com objetivo determinado, desde o 

momento inicial até o instante final; é um conjunto sistemático de 'procedimento"'. 

Em outras palavras, ainda mais resumidas, define o doutrinador que 

"...processo é o todo, procedimento as diferentes operações que integram esse 

todo" Iz1, 

Em igual sentido, vários administrativistas, ao abordarem o tema processo 

administrativo, os distinguem, conforme V e ~ ~ ~ o s .  
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judicial ou administrativo.. . '; e, para o mesmo doutrinador, procedimento seria ". . .o 

modo de realização do processo, ou seja, o rito processual" lZ2. 

Já Maria Sylvia Zanella di Pietro, ao distinguir processo administrativo de 

Procedimento administrativo, ressalta que: "...o primeiro existe sempre como 

instrumento indispensável para o exercicio da função administrativa.. .I: o segundo 

('...é um conjunto de formalidades que devem ser observadas para a prática de 

certos atos administrativos; equivale ao rito, a forma de proceder.. . ",' conclui ainda: 

". . .o procedimento se desenvolve dentro de um processo administrativoJJ '23. 

A diferenciação esposada por vários doutrinadores deságua, 

indubitavelmente, como aduziu José Cretella Junior, no fato de que o processo, em 

sentido amplo, seria o todo, e o procedimento, as diferentes operações que 

integrariam esse todo, mormente pelo procedimento desenvolver-se dentro de um 

processo administrativo. 

Entretanto, a distinção entre processo administrativo e processo 

administrativo disciplinar causa preocupação entre alguns administrativistas, como 

mostra Marcos Antônio Fernandes, ao advertir: 

H& que se ter um certo cuidado quanto ao uso da expressa0 "processo 
na esfera do poder público, já que a mesma possui duplo 

significado: um, geral e comum, que diz respeito a todo expediente autuado, 
protocolado, numerado, encapado e rubricado, oriundo de ato interno da 
administraçso de pedido formulado por terceiro, Pessoa física ou jurídica, 
esta de direito público ou privado; outro, específico de ambito interno, que 
se presta a investigar ilícito funcional de servidor, na repartiçtío ou fora dela, 
pertinente ao desempenho das atividades inerentes ao seu cargo (por isso 
que denominado, de forma apropriada, "~rocess0 administrativo 

disciplinar")124. 

Hely Lopes Meirelles também entende Como sendo necessário diferenciar 

processo administrativo de processo administrativo disciplinar, pois entende que o 

primeiro apenas tramita :..pelos órgãos adminisfrafivos, sem qualquer controvérsia 

122 MEIRELLES, ~~l~ Lopes Direito ~dministrativo Brasileiro. 1 6  e d  Sa0 Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, 2" tiragem, P. 578-579: 
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entre os interessados.. . " 125J e 0 segundo apenas encerraria um litígio entre o 

servidor e a Administração. 

Ultrapassadas as definições doutrinárias de processo, procedimento, 

Processo administrativo e processo administrativo disciplinar, passaremos a analisar 

também os princípios norteadores do processo administrativo. 

2.2 PRINC~PIOS NORTEADORES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

No dizer de José Armando da Costa, "...toda ciência se espalda e se 

funda em premissas principiológicasJJ 126. 

Seguindo tal proposição, como esclarece Edmir Netto de Araújo, não se 

distanciou o processo administrativo, tampouco o administrativo disciplinar, já que: 

As atividades administrativas do Poder Público se desenvolvem sob a kgide 
de princípios de natureza variada, bastando que se mencione que podem 
ser de natureza jurídica ou não jurídica; quanto a estes últimos, os 
referentes à Ciéncia da Administração, como os da racionalizaçao, da 
descentralizaçCi0 e outros tkcnicos. Mas o que realmente orienta as 
atividades administrativas e que constituem dever da Administraçao, 
erigíveis pelos administrados. s3o os principias jurídicos 127. 

Portanto, vários princípios são mencionados expressamente em leis que 

orientam os processos administrativos, quais sejam: o da finalidade, o da legalidade, 

o da motivação, o da proporcionalidade, 0 da razoabilidade, o da moralidade, o da 

ampla defesa, o do contraditório, o da segurança jurídica, 0 do interesse público e o 

da eficiência, que são claramente mencionados no capuf do art. 2 O  da Lei n. 

9.784199 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal). 

Alguns desses são também princípios constitucionais e objeto 

de análise da Teoria Geral do Processo, sendo aplicados em âmbito administrativo, 

125 MEIRELLEÇ Hely Lopes, Direito ~dministrativo 16 ed. %O Paulo: Revista dos 
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tais como: o princípio da ampla defesa, o do contraditório, o da publicidade, o da 

obediência a forma e aos procedimentos estabelecidos em lei 

Entretanto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro esclarece que, fora os princípios 

acima elencados, existem outros que são próprios do direito administrativo, tais 

quais: o da oficialidade, o da atipicidade e o da gratuidade I*'. 

São cinco os princípios, no mínimo, a que se sujeita o processo 

administrativo: o da legalidade objetiva, o da oficialidade, o do informalismo, o da 

verdade material e o da garantia de defesa (hoje do contraditório e da ampla 

defesa)130, que examinaremos a seguir. 

2.2.1 Considerações introdutórias sobre os princípios mencionados no caput 

do art. 2O da Lei n. 9.784199 (salvo contraditório e ampla defesa) 

Como este estudo se prende a aplicação das garantias constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar, tais 

fenômenos jurídicos serão abordados oportunamente, reservando-se para este 

momento apenas a análise dos demais princípios expressamente previstos pela Lei 

n. 9.784199. 

2.2.1 .I Princípios da legalidade, da finalidade e da motivação 

Princípio da legalidade 

A importância do principio da legalidade é clara, já que o fundamento do 

princípio é um componente da idéia do Estado de Direito e deve ser respeitado no 

momento da instauração de todo Processo, qualquer que seja, que deve ser 

instaurado com base na lei. 

128 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 1 6  ed. Sã0 Paulo: Atlas, 2003, 
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Desta idéia nossos legisladores não se afastaram ao inserir na 

Constituição de 1988, em seu artigo 5 O ,  inciso II, o princípio da legalidade, que 

estabelece: "...ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei". 

Como lembra Alexandre de Moraes, tal inserção do princípio no texto 

constitucional busca combater o poder arbitrário do Estado I3l. 

Trata-se, principalmente, de observar que o administrador público está 

submetido, durante todo o curso da sua atividade funcional, aos ditames legais e as 

exigências do bem comum, não podendo deles se afastar de nenhuma forma, sob 

pena de invalidade dos atos praticados, além de expor-se a responsabilidade 

criminal, civil e disciplinar oriunda de seus atos, conforme o caso 132. 

O princípio da legalidade ou princípio da legalidade objefiva, como o 

chama Hely Lopes Meirelles 133, exige que o processo administrativo seja instaurado 

com base em lei, ou seja, todo processo administrativo deverá alicerçar-se numa 

norma legal específica para se apresentar com legalidade objetiva, sob pena de 

invalidade. Assim, também se deve nortear o processo disciplinar para que seja 

respeitado, acima de tudo, pelo devido processo legal (doe process of law). 

Diferentemente da administração particular, em que há liberdade e 

vontade pessoal envolvidos nos atos praticados, e, portanto, é licito fazer tudo que a 

lei não na Administração Pública somente é permitido fazer o que a lei 

autoriza. 

Daí as palavras de Hely Lopes Meirelles, no sentido de que: 

Na Administraç80 Pública, não h6 liberdade nem Vontade pessoal, 
Enquanto na administra~ao particular 6 licito fazer tudo que a lei na0 pro/be, 
na Administração Pública s6 6 permitido fazer O que a lei autoriza. A lei para 
o particular ~ignifica pode fazer assim e Para O administrador público deve 
fazer assim 134. 

P. 197. 
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Por outro lado, na maioria das vezes, as leis administrativas são de ordem 

pública e, por isso, tornam impossível o seu descumprimento, nem mesmo por 

acordo ou vontade conjunta das partes envolvidas, pois contêm, em sua maioria, 

". . .poderes-deveres" indisponíveis. 

Nesse sentido, esclarecedor o entendimento de Hely Lopes Meirelles, ao 

afirmar que 

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública, e seus 
preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade 
conjunta de seus aplicadores e destinatdrios, uma vez que contêm poderes- 
deveres irrelegdveis pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza 
da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes 
deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei Ihes 
impbe. Tais poderes, conferidos à Administração Pública para serem 
utilizados em beneficio da coletividade, n8o podem ser renunciados ou 
descumpridos pelo administrador, sem ofensa ao bem-comum, que 6 o 
supremo e único objetivo de toda ação administrativa I". 

Conclui-se, destarte, que o princípio da legalidade é daqueles de 

observação permanente pelo administrador público, que deve respeitá-lo com 

rigidez, para que 0s atos praticados não venham a ser invalidados. 

Princípio da finalidade 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello '36, encartado no principio da 

legalidade, temos que não se compreende uma lei, não se entende uma norma, sem 

entender qual seu objetivo, como também não se aplica uma lei de forma correta, se 

o ato de aplicação não se encontrar em sintonia Com a finalidade por ela almejada. 

Pode-se dizer que a legalidade somente é atingida quando se atende a 

sua finalidade ou seja, qualquer atividade administrativa em dissonância com o fim 

legal é inválida e por isso, de ter sua nulidade declarada. 

135 MEIRELLES, loc. cit. 
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Complementando, José Armando da Costa, ao abordar o principio em 

tela, esclarece: 

Traduz-se tal princípio no inarred5ivel postulado de que toda a açao da 
Pública Administração se dirige para a satisfaça0 do interesse público. Pelo 
que informa esse principio, todo ato da administraçao deve ter como 
parâmetro a concretização do bem comum da coletividade j3'. 

Trata-se, acima de tudo, de uma limitação ao poder discricionário da 

administração, pois caso não atenda ao fim legal a que está obrigada por força de 

lei, tem-se a ocorrência do abuso de poder, dai estar tal princípio intimamente ligado 

com o princípio da legalidade, como lembra Celso Antônio Bandeira de Mello. 

Princípio da motivação 

O princípio da motivação impõe a Administração O dever de justificar seus 

atos, expondo os fundamentos de direito e de fato, demonstrando também qual foi 0 

raciocínio lógico que levou a providência tomada. 

Há, entretanto, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, 

[...I algumas hipbteses de atos vinculados, isto 6, naqueles em que h~ 
aplicação quase automdtica da lei, por não existir campo para interferencia 
de juizos subjetivos do administrador, a simples mençao do fato e da regra 
de direito aplicanda pode ser suficiente, por estar implícita a motivaçao 138. 

Nestes casos, como dito, basta a simples menção à regra e ao fato que 

foram aplicados, pois a motivação está implícita, não cabendo interferência de juizos 

subjetivos do administrador. 

atas que permitem a discricionariedade do agente público, 6 

imprescindível uma motivação detalhada, que Sopese 0s fatos e as regras jurídicas 

que deram causa a tomada de decisão pela Administração. 

137 COSTA Jose Armando da. Teoria e prática do Processo administrativo disciplinar. 3. ed. 

~rasília:' Brasília Jurídica, P. 47-48. 
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Embora não conste de forma explícita no art. 1°, inciso II, parágrafo único 

e no art. 5O, inciso XXXV, da Constituição Federal, está implícito o fundamento 

constitucional da obrigação do Estado motivar seus atos. 

Nesse sentido, o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, 

quando pondera que: 

O fundamento constitucional da obrigaçao de motivar está - como se 
esclarece de seguida - implícito tanto no art. 1.O, inciso II, que indica a 
cidadania como um dos fundamentos da República, quanto no parhgrafo 
único deste perceptivo, segundo o qual todo o poder emana do povo, como 
ainda no art. 5 . O ,  XXXV, que assegura o direito A apreciaçao judicial nos 
casos de lesão ou ameaça de direito 13'. 

Assim, observado o principio da motivação, tanto na afirmação do direito 

político dos administrados e na elucidação do motivo que levou às ações da 

Administração, por serem titulares do poder, como no direito individual, não ficam 

sujeitos a decisões arbitrárias. 

Oportuna a lição de Carlos Pinto Coelho Motta, quando lembra que: 

A motivaçao é a exposiçao que antecede o ato. Serve para caracterizar o 
ato e mesmo justifich-10. A motivaçao do ato 6 baliza do administrador para 
o Judiciário examinar o ato na sua integralidade I 4 O .  

N ~ O  se concebe um Estado Democrático de Direito sem se exigir da 

Administração o dever de motivar, posto que O mínimo que OS cidadãos podem 

reclamar é conhecer as razões pelas quais foram tomadas as decisões por quem 

tem de servi-los. 

Também, para que o administrado possa ter e~ement0~ para insurgir-se 

contra 0s atoç de que 0 acusam, tem ele 0 direito de conhecer todos 

0s fatos que o afetem pessoalmente; deve o administrado saber as razões que 

fundamentaram os atos realizados. 

139 MELLO loc, cit. 
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Serve também, o princípio, para que o administrado conheça os motivos 

que levaram a Administração a decidir daquela forma e, caso não concorde, obter 

judicialmente um provimento judicial que supere a decisão administrativa. 

Por fim, parece clara a necessidade de que os atos administrativos 

encontrem-se amparados por fundamentos legais e raciocínio lógico, sem os quais 

tornam-se inválidos e passíveis de anulação. 

2.2.1.2 Princípio da proporcionalidade e da razoabilidade 

O princípio da proporcionalidade, também conhecido como "mandamento 

da proibição de excesso" (Ubermapverbot), do direito alemão, é uma faceta do 

princípio da razoabilidade 14', e não há previsão expressa dele na Constituição 

Federal de 1988. 

Embora não conste expressamente na Constituição Federal o princípio da 

proporcionalidade, sua previsão pode ser encontrada em norma infraconstitucional, 

mais precisamente no 2 O  da Lei n. 9.784199. que assim dispõe: 

A Administraça0 Pública obedecerá, dentre outros, aos princlpios da 
legalidade, finalidade, motivaçCio, razoabilidade, prOporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditbrio, Segurança jurídica, interesse 
público e eficiência. 

Trata-se de um intimamente ligado a Outro, O da razoabilidade. 

Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que o principio da 

proporcionalidade constitui um dos aspectos contidos no princípio da razoabilidade, 

".. .isto porque o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige 

proporcjona/jdade entre 0s meios de 9Ue se utiliza a Administração e OS fins que ela 

tem que alcançar" 142. 

É acima de tudo, um ~rincípio ordenador do Direito e deve ser aplicado 
1 

conjuntamente com outros pr inc i~ io~.  sem O que, deixar de utilizá-lo conjuntamente 

141 Cf MELLO, Celso Antdnio Bandeira de. 
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traduz-se em afronta ao aperfeiçoamento do sistema de proteção dos direitos 

fundamentais, em que se busca, acima de tudo, realizar a dignidade da pessoa 

humana. Assim, podemos concluir que a finalidade do princípio da proporcionalidade 

é evitar atos que venham atingir frontalmente os direitos e garantias fundamentais. 

Como a essência e destinação do princípio da proporcionalidade é 

preservar os direitos e liberdades fundamentais, o ato administrativo deve ser 

suficiente para alcançar o interesse público. 

Segundo Willis Santiago Guerra Filho, este princípio, em seu conteúdo, se 

divide em três subprincípios: o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, o 

principio da adequação e o princípio da exigibilidade 143. 

O primeiro subprincípio, ou proporcionalidade em sentido estrito, indica 

que deve ser estabelecida uma proporção entre o fim a ser alcançado e os meios 

empregados para tal. Os demais subprincipios determinam que, dentro do possível, 

o meio escolhido se preste a atingir o fim estabelecido, mostrando-se adequado. Por 

ser o mais adequável é exigivel, pois não há outro tão eficaz e menos gravoso aos 

direitos fundamentais como ele. 

Ao contrário das regras, OS princípios podem se contrapor, sem que 

percam a sua validade e importância jurídica. É exatamente nesse momento de 

conflito entre princípios que será aplicado 0 principio da proporcionalidade, como 

meio de melhor solucioná-lo, compatibilizando a aplicação de princípios que se 

contrapõem, sem que nenhum deles seia inteiramente afastado. 

Tal princípio, como esclarece Willis Santiago Guerra Filho'44, é O princípio 

dos princípios e mesmo não tendo sido expressamente previsto na Constituição, 

não impede que o reconheçamos, invocando o disposto no § ZO, do artigo 50, da 

Carta Magna, que assim dispõe: 



Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos principias por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

Outro fato a ser observado na aplicação do principio da proporcionalidade 

é que deve ser observado caso a caso, em que se possam sopesar todas as 

vantagens e desvantagens possíveis na decisão a ser adotada, almejando-se 

sempre o imperativo de realização de justiça. 

Assim, trata-se de um princípio de extrema relevância que muito contribui 

para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. 

Apenas para concluir, dentre os princípios de maior ligação com o 

princípio da proporcionalidade, acha-se o principio da isonomia, sendo possível que 

se entenda que a proporcionalidade estaria incrustada na isonomia 145. 

Princípio da razoabilidade 

O principio da razoabilidade, no âmbito da Administração Pública Federal, 

encontra-se contido explicitamente no caput do artigo 2" da Lei ri. 9.784199, como 

mencionado no item anterior. 

Tem como objetivo impor limites à discricionariedade do ato administrativo 

que será considerado ilegítimo quando não for razoável, OU seja, quando não 

guardar proporção adequada entre OS meios e 0s fins empregados, ou quando uma 

medida for excessiva com relação ao que Se deseja alcançar 

Esse principio destaca O aspecto teleológico da discricionariedade, 

buscando a essência e as causas que se justifiquem no mundo jurídico. Estabelece 

uma relação de pettinência entre conveniência e oportunidade, adequadas 4 

finalidade. 

145 C[ GUERRA FILHO, Wiliis Santiago. 
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No direito administrativo, a Administração Pública deve sempre avaliar a 

razoabilidade do ato administrativo com a finalidade de atender ao interesse público 

a ser alcançado, exigindo que seja compatível, proporcional e exigivel. 

A Lei n. 9.784199 refere-se aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade separadamente, no entanto, o primeiro constitui um dos aspectos 

inseridos no segundo, como já mencionamos ao tratar do principio da 

proporcionalidade. 

O principio da razoabilidade exige a proporcionalidade, dentre outras 

razões, para a sua consecução. A mencionada proporcionalidade, segundo padrões 

comuns da sociedade, deverá será aplicada afastando-se critérios pessoais. 

Muito embora a lei permita a discricionariedade na prática de certos atos 

da Administração Pública (com base no critério de oportunidade e de conveniência), 

essa prerrogativa se reduz, as vezes, a solução do conflito propriamente dito, em 

que os fatos irão indicar a forma mais adequada para sua aplicação. 

Entretanto, quando a decisão for "manifestadamente inadequada" ao fim 

que se busca obter, estará o administrador extrapolando os limites da 

discricionariedade permitida, dando ao Judiciário a possibilidade de correção da 

ilegalidade do ato. 

Concluindo, a ~dministração Pública está Sujeita ao principio da 

razoabilidade que impõe adequação entre 0s meios e fins, vedando a imposição de 

obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público. 

Impõe também o dever de atender às formalidades essenciais a garantia 

dos direitos e fundamentais dos administradosi e a adoça0 de formas 

simples o suficiente para proporcionar adequado grau de certeza. Segurança e 

Observância aos direitos dos cidadãos, além de exigir que OS atos de instrução 

sejam minimamente onerosos para as partes. 



2.2.1.3 Princípio da moralidade administrativa 

É necessário, antes de mais nada, que seja ressaltada a distinção entre 

licitude e honestidade para que não se confunda este principio com o principio da 

legalidade. Moral e direito têm abrangências diferentes, pois nem tudo que é licito é 

honesto. 

O conceito de imoralidade administrativa se desenvolveu as margens da 

concepção do desvio de poder, afinal, ambas se utilizam de meios lícitos para 

perseguir finalidades ilícitas. 

Buscando deixar clara a necessidade de que a Administração observe o 

princípio da moralidade administrativa, a Constituição Federal de 1988 menciona em 

seu artigo 37, caput, como princípios autônomos, dentre eles, o princípio da 

legalidade e o princípio da moralidade. A Lei n. 9.784199, em seu artigo 2", parágrafo 

único do inciso II, também retrata os aspectos do principio da moralidade ao dispor a 

' I . .  . afuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé 

Hely Lopes Meirelles, ao mencionar a importância do princípio em voga, 

observa que o princípio da moralidade administrativa :..constitui, hoje em dia, 

pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública (Const. ~ e p . ,  ad. 37, 

caput) " 47. 

Entretanto, o principio da moralidade administrativa não se Confunde com 

a moralidade comum, pois o que os distingue não é a diferença entre o bem e o mal, 

mas sim as regras de boa administração. 

Henri Walter bem retrata essa distinção, quando escreve: 

A rnoralidade administrativa na0 Se confunde Com a moralidade comum; ela 

6 por regras de boa administraçao. ou seja: pelo conjunto das 
regras finais e disciplinares suscitadas, na0 sb pela distinçao entre o Bem e 
o ~ ~ 1 ,  mas pela ideia geral de administraçao e pela ideia de funçao 

14*. 
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Assim, sempre que se verificar que o comportamento da Administração 

Possa ofender a moral, os bons costumes, os princípios de justiça e equidade, 

mesmo que em consonância com a lei, estará ofendendo ao princípio da moralidade. 

Por fim , gostaríamos de deixar anotado que a apreciação judicial de tal 

ofensa ao princípio da moralidade administrativa é veiculada por meio de ação 

popular (art. sol inciso LXXIII, da Constituição), que visa a invalidação de atos, 

dentre outros motivos, por infringência a moralidade administrativa. 

2.2.1.4 Princípios da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência 

Princípio da segurança jurídica 

O princípio da segurança jurídica não e incluído normalmente nos 

princípios aos quais a Administração Pública deve se sujeitar, mas foi inserido no 

caput do artigo 2" da Lei n. 9.784199, que o menciona de forma expressa. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, tendo participado da Comissão de juristas 

que elaborou o anteprojeto dessa Lei, afirma que o objetivo da inclusão desse 

dispositivo ci...foi o de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no 

âmbito da Administração Pública" 14'. 

6 comum no âmbito administrativo haver mudanças de interpretação de 

normas legais, que afetam as orientações normativas, alterando situações já 

consolidadas e reconhecidas na vigência de orientação anterior. Isso gera 

insegurança jurídica, posto que OS administrados nunca sabem quando as 

circunstâncias serSo passíveis de contestação pela própria Administração Pública. 

Assim, estabeleceu-se este principio para que fosse vedada a aplicação retroativa, 
dando maior segurança jurídica aos atos anteriormente praticados 15'. 

apud MEIRELLES, Hely LoPeç 
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Entretanto, tal principio deve ser aplicado com cautela, pois poderá levar 

a impedir que a Administração anule os atos praticados com inobservância da lei. 

não se tratando neste caso de mudança de interpretação, mas sim de ilegalidade. 

Devemos lembrar que a lei deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico 

Perfeito e a coisa julgada (Constituição Federal de 1988, art. 5'. inciso XXXVI), 

Principalmente pelo respeito ao principio da segurança jurídica, caso contrário, o 

administrado terá seus direitos a mercê da conveniência de interpretações 

normativas que variam com o tempo. 

A interpretação pode mudar em decorrência da evolução do Direito, não 

pode, contudo, retroagir a casos já decididos com base em interpretação anterior, ou 

a atas praticados diante de circunstâncias válidas no momento em que foram 

adotadas. 

Princípio do interesse público 

Este principio, também conhecido como principio da finalidade pública, 

inspira e vincula todos 0s atas das autoridades administrativas, levando em 

Consideração que o direito público contém normas de interesse público. 

Assim, não pode ser diferente a sujeição da Administração a supremacia 

do interesse público. 

NOS fins do século XIX, o Direito deixou de ser visto apenas como 

instrumento de garantia dos direitos individuais e passou a Ser considerado meio de 

se alcançar justiça social, buscando 0 bem estar coletivo- 

O princípio do interesse público esta previsto expressamente no caput do 

art. z0 da Lei n. 9.784199 e no incis0 11 de Seu parágrafo único, exigindo 

O :..atendimento a fins de interesse geral, vedada a fWúncia total Ou parcial de 

Poderes ou competências, salvo autorização em 'e?'. 



Ligado a esse principio está o princípio da indisponibilidade do interesse 

público, pois a guarda de tal interesse foi atribuída ao Estado e não pode ele 

renunciar ao exercício das competências que lhe são outorgadas por lei. 

O princípio da supremacia do interesse público é um princípio geral de 

direito inerente a todas as sociedades. A ofensa a esse princípio, em que se eleva o 

interesse particular, é chamada de desvio de poder ou desvio de finalidade, o que 

torna o ato ilegal. 

Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece o princípio em tela ao dizer 

que: 

[...I onde há funçao, pelo contrário não há autonomia de vontade, nem 
liberdade em que se expressa, nem a auto-determinaçao da finalidade a ser 
buscada, nem a procura de interesses prbprios, pessoais 15'. 

Na verdade, a Administração tem deveres-poderes, pois não possui 

simplesmente poderes, tem o dever de cumprir as funções que justificam a criação 

do Estado, está adstrita às suas finalidades e aos interesses que se sobrepõem aos 

interesses particulares. 

Princípio da eficiência 

O princípio da eficiência, conforme lição de Carios Pinto Coelho Motta, 

",..exige que a ação da ~d~ in is t ração Pública alcance resultados compatíveis com 

os recursos despendidos, verjfjcáveis em termos de benefícios produzidos para o 

administrado" 

Tal princípio foi introduzido recentemente pela Emenda Constitucional n. 

19/98, que inseriu o princípio da eficiência dentre 0s principios COn~titucionai~ da 

Adrn inistração Pública, previstos no aft. 371 caput. 
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Hely Lopes Meirelles define o princípio da eficiência como sendo: 

[...I o que se impae a todo agente público de realizar suas atribuiçbes com 
presteza, perfeiçao e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 
funçao administrativa, que jC1 nao se contenta em ser desempenhada 
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público 
e satisfatdrio atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros '53. 

Este princípio apresenta dois aspectos, um deles é o modo de atuação do 

agente público e o outro, o modo disciplinar, de organização e de estruturação da 

Administração Pública, ambos com o objetivo de alcançar melhores resultados. 

Em se tratando de eficiência administrativa, o principio se relaciona com a 

forma de aplicação dos recursos disponíveis pela Administração Pública. Se os 

recursos forem bem aplicados pela Administração Pública, proporcionarão aos 

cidadãos melhores serviços públicos a menores custos. Tem ligação direta com a 

alocação de recursos e com o resultado da sua destinação. 

É um princípio, como lembra Maria Sylvia Zanella di Pietro, "...que se 

soma aos demais princípios impostos a Administração, não pode sobrepor-se a 

nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à 

segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito " 54. 

2.2.20utros princípios do processo administrativo não mencionados no caput 

do art. 2" da Lei n. 9.784199 

2.2.2.1 Principio da publicidade 

0 principio da publicidade encontra-se instituído pela Carta Magna 

promulgada em 1988 que, em seu artigo 37, dispõe: 

A administra~ao pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic[pios 
obedecerá aos ~rincipios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade. .. - 

153 MEIREZLES, ~~l~ Lopes. ~ire i to  administrativo brasileiro Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 

1991, p.86. 
154 DI PIETRO , ~~~i~ sylvia Zandla. Direito administrativo. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 84, 



Também está inserido o princípio da publicidade em outros incisos do 

artigo 5' da Constituição Federal, como por exemplo, no inciso LX, que prevê: :..a 

lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem. " 

Existe ainda a inserção deste princípio em leis de caráter 

infraconstitucional, dos quais podemos mencionar a Lei n. 9.784199, em seu artigo 

2O, parágrafo único, inciso V, que exige a: "...divulgação oficial dos atos 

administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição"; como 

também no Código de Processo Civil (Lei n. 5.869/73), por meio de seu art. 155, que 

estabelece que: 'bs atos processuais serão públicos." 

Como os interesses públicos cuidam da coletividade, tratando-se de 

direitos indisponíveis, os atos devem ser exibidos publicamente. O povo, como fonte 

de todos os poderes (art. 1°, da C.F.), tem o direito de conhecer todos os atos 

praticados pelos entes públicos. 

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello assinala: '',..O princípio 

da publicidade impõe a transparência na atividade administrativa exatamente para 

que 0s administrados possam conferir se está sendo bem ou mal conduzida ISS." 

Complementando, Hely Lopes Meirelles ressalta que: 

A publicidade náo 6 elemento formativo do ato; 6 requisito de eficacia e 
moralidade. por isso mesmo os atos irregulares nao se convalidam com a 
publicaç&), nem os regulares a dispensam para sua exeqüibilidade, quando 
a lei ou regulamento a exige '". 

Resta claro, em principio, que todos 0s atas emanados da Administração 

Pública devam ser públicos, salvo aqueles em relação aos quais a lei permite que 

sejam praticados em sigilo, como OS praticados no curso d e  invedigaçbes policiais, 

155 MELLO Celso ~ ~ t d ~ i ~   de de ira de. Elementos de direito administrativo. 2. ed, Sao Paulo: 
Revista'dos Tribunais, 1990, P. 39. 

156 Hely L~~~~ Direito administrativo brasileiro. '6 e d  Sao Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1991, 2a tiragem, p.82 



segurança nacional ou de interesse superior da Administração Pública, nos termos 

do Decreto Federal n. 79.099, de 6 de janeiro del977. 

Vale aqui ressaltar que a publicidade, como principio da Administração 

Pública, abrange toda a atuação do ente estatal, não só pela divulgaçáo oficial dos 

atos, mas também pelo conhecimento da conduta interna de seus agentes públicos. 

Este principio proporciona ao povo e aos interessados o conhecimento e 

o controle dos atos emanados pela Administração por meio de certas ferramentas, 

dentre as quais podemos mencionar: o mandado de segurança (art. 5O, LXIX); a 

ação popular (art. 5O. LXXIII); o habeas data (art. 5O, LXXII); o direito de petição (art. 

5OXXXIV); a suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa (art. 37 

§ 4 O ) .  

Por outro lado, a falta de publicidade dos atos administrativos, muitas 

vezes, ensejará sua invalidação por ausência do requisito de moralidade e eficácia, 

bem como não se considerarão transcorridos os prazos para oferta de impugnação 

administrativa ou anulação judicial, tampouco o prazo decadencial para impetraçã~ 

de mandado de segurança (art. 18, da Lei n. 1.533, de 31.12.1951). 

Assim, é impreterivel que seja dada a devida publicidade aos atas 

praticados pela Administração Pública, ressalvadas as ~ X C ~ Ç Õ ~ S  mencionadas, para 

que o povo tenha ciência do que está sendo praticado pelo Estado na pessoa de 

seus agentes, e para que 0s atas praticados gozem da devida eficácia legal. 

2.2.2.2 Principio da oficialidade, da atipicidade e da gratuidade 

Principio da oficialidade 

que no judicial pois admite que a Administração instaure Processo por iniciativa 
1 

própria, independentemente de provocação do administrado. Uma vez iniciado o 

Processo, passa a peitencer ao 
poder Público. Atribui também à Administração , 

ainda que instaurado por prOvOca~á~ de pafliculari a do processo até 

a decisão final. 



Segundo Carlos Pinto Coelho Motta, o principio d a  oficialidade 

6 a possibilidade de instauraçao do processo por iniciativa da 
Administração, independentemente de provocação do administrado, bem 
como consiste no dever de impulsionar o processo, adotando as medidas 
necessárias a sua adequada instruçao. Uma vez iniciado o processo, 
compete à Administraçao o seu impulsionamento ate a decisgo final 15'. 

Neste diapasão, o entendimento d e  Maria Sylvia Zanella di Pietro, quando 

escreve: 

No Ambito administrativo, esse principio assegura a possibilidade de 
instauração do processo por iniciativa da Administraçao, 
independentemente de provocaç~o do administrado e ainda a possibilidade 
de impulsionar o processo, adotando todas as medidas necessárias a sua 

adequada instruçdo 15' 

Em igual sentido, Hely Lopes Meirelles preleciona: 

O principio da oficialidade atribui sempre a movimentaçao do processo 
administrativo à Administraçao, ainda que instaurado por provocaça0 do 
particular: uma vez iniciado passa a pertencer ao Poder Público, a quem 
compete o seu impulsionamento, ate a decisão final 15'. 

Embora tratando do processo administrativo disciplinar, não é outro o 

Posicionamento de José Armando da Costa quando escreve: 

Orienta esse princípio no sentido de que 0 procedimento disciplinar, 
qualquer que seja ele, sindicancia ou PrOceSSo, deverá ser agitado por 
impulso oficial. Ainda que tenha sido instaurado com base em expediente 
formalizado por particular, o processo, uma Vez instaurado, deve projetar-se 
até o final por conta da iniciativa dos servidores públicos encarregados de 

sua feitura I6O.  

Como a Admin is t ra~ão Pública está obrigada a satisfazer o interesse 

público o impulso oficial não pode ficar vinculado e dependente de iniciativa do 

Particular para atingir os seus fins. Esta auto-executoridade é inerente à atuação 

administrativa e se faz mesmo que não haja previsão legal. - 
157 MOTTA carlos Pinto Coelho CURO prático de Direito administrativo. Belo Horizonte: De1 
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Princípio da atipicidade 

No direito administrativo, ao contrário do direito penal, prevalece o 

principio da atipicidade, pois como existem poucas descrições sobre as várias 

modalidades de infrações administrativas, fica a maior parte delas a cargo da 

Administração Pública, que analisará e aplicará a sanção administrativa observando 

0 caso concreto. 

Maria Sylvia Zanella di Pietro, acerca da aplicabilidade do princípio, 

esclarece: 

Ao contrário do direito penal, em que a tipicidade A um dos princlpios 
fundamentais, decorrente do postulado segundo o qual nao h& crime sem lei 
que o preveja (nullum crimen, nulla poena sine lege), no direito 
administrativo prevalece a atipicidade; sClo muito poucas as infraçgies 
descritas na lei, como ocorre com o abandono de cargo. A maior parte delas 
fica sujeita à discricionaridade administrativa diante de cada caso concreto; 
6 a autoridade julgadora que vai enquadrar o illcito como "falta grave", 
"procedimento irregular", "ineficiéncia do serviço", "incontinência pdblica", ou 
outras infraçbes previstas de modo indefinido na legislaçao estatutiiria. Para 

esse fim, deve ser levada em consideraçdo a gravidade do illcito e as 
conseqii8ncias para o servidor público I'' 

Em igual posição, José Armando da Costa adverte que 

[...I mesmo tendo o Direito Disciplinar indole de Direito Penal Geral, não se 
encontra, com o mesmo rigor do Direito Penal, jungido ao princípio da 
tipicidade, na medida em que este signifique absoluta Correspondéncia entre 
a hipbtese prevista na lei e o fato cometido pelo agente I". 

Entretanto, não significa que a Administração Possa aplicar penalidades 

da forma que bem entenda, criando penalidades que na0 se encontrem previstas na 

lei, o que pode é apenas utilizar-se de penalidades Já previstas se o ilicito çe 

enquadrar como falta grave, ineficiência do serviço ou outras infrações, mas, desde 

que se encontrem ligadas à atividade do servidor público. 

161 DI p,ETRO 
Sylvia Zanella. Direito administrativo. 16. ed. Sao Paulo: Atlas, 2003, 515, 
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Portanto, tendo em vista a dificuldade no enquadramento, o que a 

autoridade deve verificar quando auferir as infraçóes é sua gravidade e 

conseqüências para o serviço público, fazendo, a partir disso, o seu juizo de valor. 

Edmir Netto de Araújo elucida a matéria quando escreve: 

Atipicidade, entretanto, não significa a possibilidade arbitraria do agente 
público, mas apenas que os motivos não precisam estar prévia e ,  
rigorosamente definidos em lei, pois o enquadramento e a própria 
apreciação do ilicito terão de se caracterizar como transgressdes a deveres 
e proibiç6es funcionais: ningukm pode ser responsabilizado por um illcito 
que não existe, explícita ou implicitamente, na lei. Por outro lado, a 
aplicação da parte final (nulla poena) do principio é integral: é claro que uma 
penalidade nao existente no Estatuto ou em outro diploma legal (p.ex., 
infamia, degredo, cadeira elétrica, forca) não poderá ser aplicada ao agente 
público 163. 

Em igual posição, discordando apenas da possibilidade de aplicação de 

Penalização em faltas consideradas graves, José Armando da Costa entende que: 

o.. De efeito, podemos asseverar que o Direito Disciplinar, via de regra, adota o 

princípio da atipicidade, a menos quando se trate de punição grave, em que 

Predominar o principio da previsibilidade legal." 

Por isso é que dissemos anteriormente que na punição administrativa se 

revela de suma importância a motivação do ato de decisão da autoridade julgadora, 

Pois é dessa maneira que ficar8 verificada a correta aplicaçáo da pena e o adequado 

enquadramento da infração administrativa, que deverá Sempre Ocorrer através de 

regular processo administrativo, com0 veremos no curso deste estudo. 

Princípio da gratuidade 

O principio da gatuidade está expressamente previsto no inciso XI do 

parágrafo único do art, 20 da Lei n. 9.784. de Janeiro de 1999, ao dispor que, no 

processo administrativol deve ser observado O critério de "...proibição de cobrança 

de despesas processuais, as previstas em leiJJ. Trata-se de isenção 

legal por força de lei. 

- 
163 ARAUJO ~ d ~ i , .  Netto de. curso de direito administrativo, 2. ed. São Paulo: saraiva, 2006, p, 
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Para tal, partiu o legislador do pressuposto que a Administração Pública é 

uma das partes do processo administrativo e, por isso, não é lógico que possua a 

mesma onerosidade do processo judicial. 

Neste sentido, o entendimento de Maria Sylvia Zanella di Pietro, quando 

expõe: "...Sendo a Administração Pública uma das partes do pmcesso 

administrativo, não se justifica a mesma onerosidade que existe no processo 

judiciaP4. " 

E prossegue a doutrinadora: 

A regra da gratuidade esta agora expressa no artigo 2O, pardgrafo único, 
inciso XI, da Lei n. 9.784, que proibe "cobrança de despesas processuais, 
ressalvadas as previstas em lei". A menos que haja leis específicas exigindo 
cobrança de determinados atos, a regra 6 a da gratuidade dos atos 
processuais 

Trata-se, acima de tudo, como observa Sebastião Jose Lessa, de um dos 

"...critérios a serem obsen/ados nas relações processuais entre a Administração e 

administrado 166 I'. 

A título de conclusão, não podemos deixar de anotar que devemos 

considerar como Administração Pública, alem das autarquias e órgãos 

governamentais, as empresas que exercem função pública em seu sentido amplo, 

que também se enquadram neste caso, aiem dos Órgãos estatais, empresas que 
167 

exercem funções legislativas e jurisdicionals 

2-2.2.3 Principio da informalidade (ou do informalismo) 

Quanto ao principio do informalismo, baseia-se no fato de que o processo 

administrativo dispensa ritos de maior rigidez, bastando que sejam respeitadas as 

formalidades à obtenção da certeza jurídica e à segurança 

do procedimento. - 
164 DI PIETRO Maria sylvia Zanella. Direito Administrativo' 16. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p, 513. 
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Basta dizer que informalismo não significa ausencia de forma, pois o 

processo administrativo é formal no sentido de ser necessário reduzir a termo, 

Portanto, deve-se documentar tudo o que ocorre durante seu desenvolvimento 16'. 

Oportunamente, Fernando Garrigo Falla esclarece que "...este princípio 8 

de ser aplicado com espírito de benignidade e sempre em beneficio do 

administrado, para que. por defeito de forma, não se rejeitem atos de defesa e 

recursos mal qualificados 16'': 

Após o advento da Constituição de 1988, tornou-se claro que ante a 

possibilidade do processo administrativo acarretar prejuízos ao servidor publico, foi 

exigido que lhe fosse proporcionado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

Contudo, é preciso verificar que o processo administrativo se norteia, 

entre outros, pelo princípio do informalismo, que repele a exigência de fórmulas 

sacramentais para a validade dos atos processuais praticados, como explica Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro' "...Quanto a este princjpio, a sua aplicação é muito mais 

rigida no processo judicial do que no adminisfrativo; por isso mesmo. em relação a 

este, costuma-se falar em princípio do informalismo. " (grifo da autora) 

E prossegue, esclarecendo a doutrinadora: 

Informalismo nao significa, nesse caso, auséncia de forma; o processo 
administrativo A formal no sentido de que deve ser reduzido a escrito e 
conter documentado tudo aquilo que Ocorre no Seu desenvolvimento; A 
informal no de que nCio está sujeito a formas rlgidas. 

E após, conclui seu raciocinio, observando: 

~3 que se ter sempre presente a idéia de que 0 Processo 6 instrumento 
para a aplica@o da lei. de modo que as exigencias a ele pertinentes devem 
ser adequadas e proporcionais ao fim que se Pretende atingir. Por isso 
,,,,, devem ser evitados 0s formalismos excessivos, na0 essenciais a 

I68 DI PIETRO op. cit., p. 512. 
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legalidade do procedimento e que s6 possam onerar inutilmente a 
Administraçao Pública, emperrando a máquina administrativa I7O. (grifos da 
autora) 

Tem-se entendido, na seara administrativa, a dispensa da obedigncia a 

formas rígidas, bastando, para a validade do processo, que sejam observadas as 

formalidades estritamente necessárias a garantir ao acusado o contraditório, a 

autodefesa e a defesa técnica, não sendo fundamental perquirir a forma pela qual 

são proporcionados. 

Contudo, primordialmente é necessário, para a validade dos atos 

praticados, que o servidor público processado seja comunicado do que está sendo 

investigado ou acusado, que tenha ampla oportunidade de acompanhar o processo 

ou defender-se da acusação, se esta Já existir. 

Esses direitos, em se tratando de servidores públicos federais, são 

expressamente assegurados nos termos do art. 156, da Lei n. 8.1 12/90, que assim 

prescreve: 

assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 
pessoalmente ou por intermkdio de procurador, arrolar e reinquirir 
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando 
se tratar de prova pericial. 

N ~ O  é exigido que a Administração, antes de superada a fase instrutória 

tenha condições de detalhar fatos e tipificar a infração disciplinar, entretanto, caso 

tenha essa poççibilidade, melhor fazê-lo 0 quanto antes. 

Tratando-se de servidores públicos federais (Lei n. 8.112/90), somente 

após superada a fase instrutória do processo, na qual são ouvidas as testemunhas 

arroladas pelos envolvidos e realizadas as investigações e diligências cabíveis 

155 da Lei . 8 . 1 12/90), bem como interrogatório do acusado (art. 159 da Lei n. 

8.1 12/90) é a ~ d ~ i ~ i ~ t ~ a ç ã o  terá condições de detalhar 0s fatos e tipificar a 
I '  - I 

infraçao disciplinar, imprescindiveis para que o possa então, apresentar a 

Sua defesa escrita (art. 161, c a ~ u f e  5 o, da Lei n 8.112190). 

170 DI PIETR(-J ~~~i~ Sylvia ~aneiia. Direito Administrativo . 12. ed. Sao Paulo: Atlas, 2000, p. 489 
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Entretanto, entendemos ser importante deixar consignado que, após o 

advento da Constituição de 1988, deve prevalecer a oportunidade de exercício do 

contraditório e da ampla defesa, ainda que em detrimento do principio da 

informalidade e de outros que norteiam os processos administrativos em geral. 

Assim, se tal principio (informalidade) se contrapuser a outros 

considerados pela atual Constituição como fundamentais, devem estes últimos 

prevalecer, pois trata-se de princípios considerados constitucionalmente essenciais 

(fundamentais), ou seja, que se sobrepõem a todos os outros assim não 

considerados. 

Discorrendo acerca da importância dos principios constitucionais, adverte 

José Frederico Marques que: 

Em sistemas juridicos, como o nosso, em que a Constituição possui 
hegemonia total e absoluta no ligamento hierárquico das normas jurldicas, 6 
nos preceitos da Lei Maior que são exauridas as linhas gerais de qualquer 
dos ramos do direito ''I. 

Nota-se, entretanto, que somente deve ser desconsiderada a 

aplicabilidade do princípio da informalidade caso este se confronte com princípios 

fundamentais da própria Constituição. Não havendo qualquer colisão entre tais 

princípios, o da informalidade prevalece, continuando dessa forma a ser 

aplicado com a finalidade de que o processo administrativo não se eternize. 

Lembremos apenas, a título de reflexão, que como em Processos em que 

prevalece o principio do informalismol os jurisdicionados não são alijados do 

exercício de se defenderem de forma exercitando o contraditório e a ampla 

defesa. 

~~~i~ o da informalidade continue a ser aplicado, ele , 
mo sobreDõe às garantias constitucionais que trouxe a Constituição de 1988, 

quer seja no processo 
disciplinar, juizado especial OU trabalhista; 

171 M A R Q ~ ~ ~  José Fredarico. 
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estes dois últimos continuam a admitir o jus posfulandi com as devidas restrições 

legais. 

2.2.2.4 Princípio da liberdade de prova ou verdade material 

O princípio da liberdade de prova, mais conhecido como da verdade 

material, 6 aquele que autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que 

chegue ao conhecimento da autoridade julgadora ou processante, desde que, 

l~gicame~te, passe a ingressar nos autos do processo administrativo. 

Isto quer dizer que, diferentemente do processo judicial, em que o 

julgador deve observar as provas produzidas no devido tempo pelas partes, no 

processo administrativo, a autoridade julgadora ou processante pode, até o 

julgamento final, conhecer novas provas. 

Analisando este princípio, salienta Hely Lopes Meirelles que, nos recursos 

administrativos, é este principio que autoriza o reformatio in pejus, quando a nova 

prova, ou sua reapreciação, conduz o julgador de segunda instância a uma verdade 

material desfavorável ao próprio recorrente 

AO que parece, este princípio vai mais além, uma vez que no proceçço 

disciplinar a decisão punitiva pode ser revista a qualquer tempo (art. 164 da Lei n. 

8.112/90), desde que, logicamente, haja subsídios novos que possam ensejar 

conhecimento de pedido de revisão que altere a decisão anterior. 

Neste diapação, José Armando da Costa. ao abordar 0s preSSUpostoç da 

revisão disciplinar, conclui que: 

[,..I já prontificou esse brg40 de pessoal da Uniao que "n4o cabe revisao de 
inquérito se o requerente ntlo aduz fatos novos OU ciicunstancias novas 
capazes de comprovar sua inocencia". (FormulaçBo n. 252) 
Nesse tocante, preceitua O nOV0 regime do servidor público federal ( ~ ~ i  
8 112,c~o) que o "processo administrativo disciplinar poder$ ser revisto, a 
q;alquer tempo, a pedido OU de oficio, quando se aduzirem fatos novos ou 
circunstâncias suscetíveis de Justificar a inocbncia do punido ou a 
inadequaçao da penalidade aplicada'' (art 164) I". 

nz cf MEIRELLES Hely Lopes. ~ i ~ e i t o  administrativo brasileiro. 29. ed. Sao Paulo: Revista dos 
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Logo, pode-se concluir que, com a inserção deste principio, em se 

tratando de processo administrativo disciplinar, o que se pretende é alcançar a 

verdade sobre os fatos, para que inocentes não sejam penalizados indevidamente. 

Sob tal perspectiva, aliás, muito se assemelha o processo administrativo disciplinar 

ao processo penal. 

2.3 AS FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro que, em havendo litígio 

(controvérsia) que reclame alguma decisão por parte da Administração, caso não 

esteja de plano comprovada a infração disciplinar, o processo administrativo 

disciplinar engloba pelo menos três fases, quais sejam: a instauração, a instrução e 

a decisão 174. 

Neste sentido, a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que 

estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais, por seu ait. 151, incisos 1,II e III, 

impõe três fases ao processo administrativo disciplinar, ao dispor: 

I - instauração, com a publicaçâo do ato que constituir a comissClo; 
11 - inquérito administrativo, que compreende instruçâo, defesa e relatdrio; 
III -julgamento. 

Marco Antônio Fernandes critica O legislador por ter Se referido apenas a 

estas três fases do processo administrativo disciplinar, já que a doutrina, há muito 

tempo, vinha entendendo como existentes cinco fases IT5. 

Parece-nos, realmente, que delimitar em três as fases do processo 

administrativo disciplinar foi uma falha do legislador, 0 qual deveria ter feito alusão 

as cinco fases ,h consolidadas na doutrina, especialmente quando destinadas a 

- 
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propiciar decisão de caráter punitivo, quais sejam: instauração, instrução, defesa, 

relatório e julgamento; como aliás, há muito sustentava Hely Lopes Meirelles I". 

Feitas tais considerações iniciais, entendemos pertinente abordar cada 

uma das cinco fases mencionadas. 

A primeira delas, a instauração, segundo Hely Lopes Meirelles, 

Compreende ".,.a apresentação escrita dos fatos e indicação do direito que ensejam 

O processo" 177. 

Quando advém da Administração, no caso do processo administrativo 

disciplinar, deve ser consubstanciada em forma de portaria ou decreto 178. 

Em outras palavras, trata-se do termo inicial do processo e que decorre 

de os fatos terem chegado ao conhecimento da autoridade competente, por meio de 

ocorrência policial, sindicância, representação, denúncia ou testemunho direto, de 

qualquer transgressão praticada por servidor público, dentro ou fora do seu local de 

trabalho, mas sempre em razão do exercicio de seu cargo. 

A segunda, a instrução, e a fase que propicia ao administrado e à 

Administração a elucidação dos fatos mediante a produção de provas, que vão 

desde o depoimento do próprio servidor acusado, inquirição de testemunhas, 

inspeç[ies pessoais, perícias técnicas, juntada de documentos, até O esgotamento 

da fase probatoria desde que pertinentes aOS fatos supostamente considerados 

infracionais. 

Ressaltamos que no processo disciplinar do qual Possa resultar punição 

as providências instrutórias dar-se-ão por impulso da autoridade PrOCessante ou da 

176 Cf MEIRELLEs, 
Lopes, ~irei to administrativo brasileiro 29 ed. Sao Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1991, Za tiragem, P. 583. 
177 MEIRELLES, loc. cit. 
1 7 ~  Cf Jose Amando da, processo ~drninistrativo 3. ed. Brasilia: Brasilia 

Juridica, 1999, p. 245. 



A defesa, terceira fase, hoje melhor qualificada como ampla defesa e 

contraditório, é garantia constitucional de todo e qualquer acusado, quer seja em 

Processo judicial, quer seja em processo administrativo, de ter assegurado o direito 

à informação e a reação (contraditório), englobando vários atos processuais, dentre 

Os quais podemos citar a oportunidade de oferecimento de contestação a tipificação 

apresentada, a negação de ocorrência de certos fatos, a negativa de qualificação da 

tipificação, a reinterpretação da prova produzida e, ainda, a juntada de novos 

d~cumento~,  o requerimento de nova perícia, etc. (eis o conteúdo da ampla defesa). 

Qualquer forma de cerceamento a ampla defesa leva o processo, 

indubitavelmentel a sua nulidade, o que não ocorre quando a autoridade 

processante deixa de apreciar provas que considere meramente protelatórias ou 

requerimentos que visem apenas tumultuar o processo, mas desde que o faça de 

maneira objetiva e fundamentadamente. 

O re/at&jo, penúltima fase, é formulado pela autoridade ou pelo 

Presidente da comissão processante e apenas retrata a síntese de tudo o que 

ocorreu no processo, apresentando proposta conclusiva para a autoridade julgadora. 

Observa-se que o relatório não tem qualquer efeito vinculante para a 

Administração, tratando-se apenas de peça opinativa e informativa, podendo a 

autoridade julgadora divergir das sugestões e c0nclusÕes a que chegou a autoridade 

ou o presidente da comissão processante, desde que, logicamente, fundamente sua 

decisão em elementos do processo. 

Quanto última fase, o julgamento, temos lei impõe 

Administração o dever de decidir. NO caso da Administração Pública Federal, existe 

o art. 48, da Lei n. 9.784199, que assim estabelece: Administração tem o dever de 

expl;Citamente emitir decisáo nos processos administrativos e sobre solicitações ou 

reclamações, em matéria de sua competênc;a* " 

N~ caso dos Servidores Públicos Estaduais de São Paulo, O art. 300 da 

Lei n. 10.261, de 28 de outubro de 1968, dispõe: O relatório da 

Comissão, do prOCeSSo~ 
a autoridade que houver determinado a sua 



instauração deverá proferir o julgamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogável por igual período. " 

Nessa ocasião, a autoridade julgadora poderá acolher ou não a sugestão 

da comissão processante e, caso não venha a aceitá-la, motivará sua decisão 

destacando os pontos em que se baseou, determinando o seu arquivamento. 

Em geral há de fazê-lo no prazo de 30 dias, podendo tal prazo ser 

prorrogado por igual período mediante expressa motivação ou, caso entenda haver 

qualquer nulidade, declarando-a e determinando o saneamento do processo ou a 

realização de diligências que considere imprescindíveis. 

2.4 OS PROCEDIMENTOS DE APURAÇAO PRELIMINAR (MEIOS SUMARIOS) 

Dentre os meios sumários de apuração ou de elucidação preliminar, a 

doutrina destaca três: a verdade sabida, O termo de declarações do infrator e a 

sinddncia, que fazem parte do processo administrativo disciplinar, embora se 

destaque desde logo, que vários doutrinadores entendem que tais meios sumários 

de elucidação preliminar não se confundem Com O ProCeSSO administrativo 

disciplinar, pois este somente teria inicio a partir da portaria, nao se incluindo nele 

tais meios 

J.B. Menezes Lima, concordando Com esse p~sici~namento, afirma que 

esta diferenciaçao era compreendida não só pela forma sumária de apuração com 

menos formalidades e menores prazos para apuração e conclusão da falta funcional, 

como também por ter o legislador delegado tal possibilidade ao inclui-la em várias 

leis estatutárias 18*.  

Assim, a verdade &ida, o termo de declarações e a sindicância - este 

Último um dos principais meios de apuraça0 de falta disciplinar - ficariam limitados 

apenas aos casos menos graves (repreensão, multa e suspensão de até 90 dias), e 

179 M E l ~ ~ L L E S  Hely Lopes, ~ire i to  administrativo brasileiro. 29. ed. Sao Paulo: Revista dos 

Tribunais 1991 , 2a tiragem, P* 590-591. 
180 cf LIMA 

Sindicincia & Verdade Sabida- Sao Paulo: Saraiva. 1989, p. 51. 
, . '  



as faltas mais graves, que poderiam acarretar em demissão e demissão a bem do 

serviço público, seriam direcionadas para o processo administrativo disciplinar. 

Ressaltamos, nas palavras de Hely Lopes Meirelles, que qualquer 

Procedimento de apuração preliminar, em principio, não se confunde com o 

Processo administrativo disciplinar, posto que o primeiro deve ser considerado como 

Y . .  meio sumário para elucidação preliminar de determinados fatos ou aplicaç80 de 

Penalidades disciplinares menores ou comprovadas na sua flagrância.. . 'I. Enquanto 

que o segundo, o processo administrativo disciplinar, seria ". ..o meio de apuração e 

punição de faltas graves dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao 

regime funcional de determinados estabelecimentos da Administração.. . " I*' 

Porém, parece-nos que este entendimento encontra-se ultrapassado com 

a promulgação da atual Constituição, já que o inciso LV, do artigo 5" da Carta 

Magna, assegurou a todos os acusados o contraditório e a ampla defesa nos 

processos administrativos em geral (não excluem aqui aqueles considerados 

"acusados de maneira informal"), posto que não é mais viável a aplicação de 

qualquer através dos meios sumários de elucidação preliminar. 

Tornou-se necessária, para aplicação de qualquer penalidade, a 

instauraçao do processo disciplinar. 

Aliás, nesse sentido, tudo muito se aproximou do inquérito policial, que 

não admite qualquer aplicação de penalidade, tendo apenas caráter informativo para 

sustentar eventual propositura de ação penal. 

atualmente parece inviável qualquer aplicação de penalidade sem 

que haja o devido processo ,dministrativo disciplinar (due process of law) I 

181 MEIRELLES, Hely L ~ ~ ~ ~ .  Direito administrativo brasileiro. 1 6  ed Paulo: Revista dos 

Tribunais, 199q, 2' tiragem, p, 588 e 590. Acerca do assunto. Tribunal Federal jb se 
posicionou : a C O ~ ~ ~ , ~ ~ ~ / ~ N A L .  A DMINISTRATIV~. FUNCIONARIO. DEMIss~o. 
PROCEDIMENTO A D ~ / ~ / ~ ~ ~ A T / V O .  C E R C E A M ~ ~ ~ O  DE DEFESA. Lei 8.112/9/90, afl 132, 

xlI1 e afi IX I - e procedimento adrninjstrafivo disciplinar distinçao, certo que 
deste (Lei 8.1 12/90, afiigos 143, 145, 154). 11 - 

aquela i, de' regra, medida preparatória 
,nocorr&nna de prova no 

da 0~0rf6ncia de cerceamento de defesa. 111 - Mandado de 
STF Pleno, MS no. 21.635-PE, Rei. Mln. Carlos Velloso, j. I 0.02.1994 

segurança indeferido. " In: I 



respeitando, dessa for ma, os princípios constitucionais encartados pela Constituiçao 

Federal de 1988 em seu artigo 5O, inciso LV. 

Quanto a apuração de penalidade, nessa mesma vertente, escreve Maria 

Sylvia Zanella de Pietro: 

Nenhuma penalidade pode ser aplicada sem prévia apuraçdo por meio de 
procedimento legal, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 55 LV, da Constituição 
Federal) ' 82 .  

Nesse sentido, José Armando da Costa entende que: 

[...I o simplório conhecimento, por qualquer que seja o meio, a respeito do 
possivel cometimento de transgressbes funcionais nao legitima, num Estado 
Democrático de Direito, que se irrogue, de imediato, a correspondente 
çançao disciplinar, por mais leve que seja o seu teor punitivo '83. 

Vários são os julgados que atestam as definições trazidas a baila, razão 

Por que transcrevemos a ementa de alguns: 

Servidor público. DemissBo. Processo administrativo. Prova testemunhal 
indeferida. ~nadmissibilidade. Ofensa a garantia constitucional da ampla 
defesa, Nulidade reconhecida. Inteíig&lcia do art. 5O., LIV e LV, da CF. 

Processo administrativo. AplicaçClo de sançao. Ato que deva ser precedido 
do e ampla defesa. Inteligen~ia do art. sO., LV, da CF. Ementa 
oficial Mandado de segurança. SançBo administrativa. COntradittjrio. A 
sançi0 administrativa deve ser precedida do contraditório e ampla defesa. 
Inteligencia do art. 59, LV da CF de 1988, 

Assim, entendemos infringentes da garantia do contraditório vários 

estatutos, dentre eles, corno exemplo, 0 Código de Processo Administrativo da 

Sociedade Brasileira de ~~~s tes i o l og i a  que, em seu arta 9" 2". prevê que Somente 

l. .após a instauração do processo administrativo será gamnfido às paites o diwto à 
J f  186 

ampla defesa e ao contraditório, em todas as fases do prOCess0 . 

182 DI PIETRO Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 16: ÇaO Paulo: Atlas. 2003, p. 91. 
- 

183 COSTA, Jgsé Armando da. processo 
Administrativo Disctpllnar. 3. ed. Brasllia: Bras/lia 

Jurldica, 1999, p. 281. ' 84 Revista dos Tribunais 695195. 
Revista dos Tribunais 67611 82. 

'86 Disponível em: 
<hnp.llwww S b a . ~ ~ m .  b r l a r q u i v o s / e s t a t u t o l s b - ~ f  Acesso em: 29 jan. 



Importante aqui deixar consignado, como no exemplo acima citado, que 

se houve sindicância anterior a instauração do processo administrativo disciplinar, 

era imprescindível que se houvesse oportunizado o direito ao contraditório. estando 

atualmente equivocada e em dissonância com a Constituição Federal qualquer 

disposição que estabeleça o exercício do contraditório somente após a instauração 

do processo administrativo disciplinar. 

Como ocorre em vários estatutos de funcionários públicos, o Código da 

Sociedade Brasileira de Anestesiologia não nos parece ser diferente ao manter o 

entendimento de que somente após ter sido identificado o autor do ato infracional 

seja possível exercer o contraditório, pois pelo que consta, somente seria 

OpOrtunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa após a instauração do 

processo administrativo, ou seja, após estar definida a autoria dos fatos infracionais 

(acusação formal); ou, melhor esclarecendo, após os fatos de elucidação preliminar 

levarem a conclusão de que existem fortes indícios de quem seria o autor dos fatos 

Considerados como infracionais, O que nos parece parcialmente 

equivocado após o advento da Con~tituiçá0 de 1988, pela inserção do incis0 LV do 
9 

art 50, como veremos com maior profundidade no curso deste estudo. 

Em seguimento, passamos a definir OS três meios sumários de elucidação 

Preliminar de que fala a doutrina. 

2.4.1 A verdade sabida 

O primeiro deles, intjtulado verdade sabida, encontra-se definido pelo 

Parágrafo único do artigo 271, da Lei n. 10.261168 (Estatuto dos Funcionários civis 
do Estado de sao Paulo): ~ ~ t ~ n d e - s e  por verdade sabida o conhecimento pessoal 

como se vê, do conhecimento P essoaI do ato qualificado como infracional pela 

autoridade com~etente para aP 
licar punição ao servidor público. Imagine que o 

Servidor público cometa falta na presença de Seu superior hierárquico, Como quando 

"0 responde a uma ordem direta deste, 
ou quando 0 desautoriza publicamente. 

Segundo o instituto poderia a 
competente que vivenciou tais situaçóes 

1 

tidas como infracionais 
aplicar penalizaçã~ pela verdade sabida, deixando 



Consignado no ato de punição os fatos e circunstâncias em que teria sido cometido e 

Presenciado o ato infracional. 

J. B. de Menezes Lima conceitua a verdade sabida, aduzindo: 

[...I a verdade sabida, como o próprio nome diz, indica o conhecimento 
imediato, notório e evidencia1 nao sb do evento infracional como o de quem 
foi o responsável por sua autoria. A pr6pria evidencia ou a pr6pria 
notoriedade do fato ocorrido dispensa qualquer outra prova e, 
conseqüentemente, qualquer outra apuração "'. 

Ressalta-se que, antes do advento da atual Constituição, esse meio 

Sumário de apuração somente era utilizado para penalidades que não exigiam 

maiores investigações probatórias ou que não exigiam o processamento pela via do 

Processo administrativo disciplinar, ou seja, Já naquela época, não era considerado 

hábil para aplicação de penas graves. 

Hoje é inviável qualquer aplicação de penalidade por este meio, vez que a 

regra constitucional é clara em assegurar a todos aqueles que se encontram no 

meio de uma controvérsia ou investigação (acusados em geral - ainda que não 

assim formalmente considerados), quer seja em processo judicial ou administrativo, 

exercer o contraditório, o que nos leva A convicção de que a atual Constit~ição 

Federal não recepcionou a figura da verdade sabida. 

Nesse sentido, Eliana Raposo Maltini, ao responder qUestionamento 

acerca do cabimento de meios sumários a ensejar aplicação de penalidades, mais 

precisamente o instituto da verdade sabida em nosso atual sistema 

Jurídico, adverte que: 

A sabida tem ensejo quando 0 fato 6 confessado. provado atraves 
de documentos manifestamente evidentes, sendo que atraves dela e 
possjvel impor uma sanção a um servidor em razao de ITIerO Conhecimento 
de "ma infraç2o. Ela somente pode ser aproveitada como fator de 
eliminaçao de ~rbvivia sindicancia. A Constitui~~o Federal aniquilou o referido 

de forma que nenhum apenamento Pode ser aplicado de modo 
direto , sem a euist&ncia de previ0 processo administrativo disciplinar 188 

187 LIMA, B, Menezes sindicãncia & Verdade Sabida. Silo ~aulo: saraiva, 1999, p. 241, 
*8 MALTINI, Eliana Raposo; CAPE21 

Fernando (Coord.) Direito Administrativo sao paulo: 

Saraiva, 2006, p. 209. (Coleçiio estudos direcionados)- 



2.4.2 0 termo de declarações 

Outro meio sumário é o termo de declarações que, como a verdade 

Sabidal antes da atual Constituição somente era aplicado as infrações consideradas 

menos graves (faltas menores) e se dava por meio de depoimento do prbprio 

Sewidor publico que, uma vez confessando a falta a si atribuída, serviria de base 

Para aplicação da punição cabível. Dessa maneira, se evitariam demoradas 

Sindicâncias e morosos processos sobre pequenos deslizes funcionais. 

Para plena validade do termo de declarações, advertia Hely Lopes 

Meirelle~ que este fosse tomado na presença de, no mínimo, duas testemunhas que 

O assinariam, evitando, 5 vista disso, futuras alegações de nulidades, mormente 

cOa~ão atribuída à autoridade que tomasse o termo I*'. 

Em igual sentido, referindo-se aqui a verdade sabida, Parece hoje 

ina~l icá~el qualquer penalização por tal meio, pois a regra constitucional não 

rece~cionou essa possibilidade. 

2-43 A sindicância 

Dentre os três meios sumários de apuração preliminar, talvez o mais 

seja a sindicância, que nada mais é que I:.. O meio sumáflo de 

elucidação de irregulaidades no senliço para subsequente instauração de processo 

e Punição do infrator" Ig0. 

Muitas vezes a sindicância foi e ainda é utilizada pela Administração para 

aplicacão de Denalidades, embora a rigor corresponda apenas 5 medida 

preparatória do processo 
disciplinar lato sensu. Tal possibilidade 

natureza meramente investigativa. 
tornou-se inviável, já que possui 

----- 
'89 cf MEIRELLES, Hely Lopes. 

Direito ~d~in ist rat ivo Brasileiro. 16. ed. Sa0 Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1991, 2. tiragem. p.591. 
190 MEIRELLES, ~ p .  cit., p. 590. 



Chegando ao conhecimento da autoridade qualquer irregularidade no 

SeWiço público, ela é obrigada a promover de imediato sua apuração, mediante 

~indicância ou o processo administrativo disciplinar competente "I. 

Por conseguinte, a autoridade, ao tomar conhecimento de fatos intitulados 

"possivelmente infracionais", se náo comprovada de plano a suposta infraçao 

para que pudesse ser instaurado de imediato o processo administrativo disciplinar, a 

autoridade proceçsante deve instaurar procedimento de apuração preliminar 

(sindicância), visando colher indícios suficientes para eventual instauração de 

Processo. 

Como no inquérito policial, a sindicância enquanto procedimento de 

apuração preliminar tem natureza apenas de investigação (colheita de indicios), pelo 

que busca elementos probatórios da autoria infracional para a instauração do 

processo administrativo disciplinar, embora haja previsões em várias leis 

estabelecendo que a sindicância é suficiente para a aplicação de penalidades de 

infraç~es consideradas menos graves das quais na0 resulte na aplicaçao de 

ou outras consideradas de natureza grave (por exemplo, ar[. 270 c/c art. 

274, 11, da Lei n. 10.261, de 28 de outubro de 1968 - Estatuto dos Funcionários Civis 

do Estado de são Paulo- arte 145, inciso II da Lei n. 8.1 12. de 11 de dezembro de 

1990 - dispõe sobre o regime jurídico dos se~idores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais). 

Destaca-se, contudo, que na fase que antecederia o processo 

administrativo disciplinar preliminar - sindicância). ''0 pdnCipa/ objetivo é 

Obter a certeza jurídica" 192 para que qualquer sanção funcional futura a Ser aplicada 

a0 servidor público não seja considerada injusta, bem como Para que os fatos 

restem devidamente apurados, sob pena de ser arquivado 0 ProCessO administrativo 

disciplinar Ig3 

- 
1 9 1  Cf A*. 143 da Lei ", 8.1 12 de 1 1 de dezembro de lggO. SILVA, Alsom Pereira da. 0s Crimes 
192 ALVES, da Silva; SZKLAROWSKY. ~ e o n  Fredja, 

Contra a AdministraSao pública e a Relaçáo com 0 Pf'ocesSo 
Disciplinar. 

Brasllia: Brasfjja Jurldica, 2000, P. 67. 
193 Cf Capftujo 1, ~ i t u l o  V, artigo 145, incisos 1. da Lei 8.112190. 



Assim, para a obtenção da "certeza jurídica", pode o servidor público 

Investigado ser ouvido mais de uma vez, ainda que, já apurados os fatos, na 

Véspera do relatório, ao examinar os autos, a comissão ou autoridade processante 

observe a necessidade de esclarecer pontos contraditórios e obscuros '". 

Sob esse prisma, muito se assemelham a sindicância e o processo 

administrativo disciplinar com o inquérito policial e o processo penal, em que se 

busca o alcance da verdade sobre os fatos criminosos imputados a0 réu. 

2.5 A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÀO DE PENALIDADES PELOS MEIOS 
SUMÁRIOS (DENTRE ELES A SINDICANCIA) APÓS O ADVENTO DA 
C o N s ~ l ~ ~ l ~ ~ ~  DE 1 988 

Em que pese a existência de estatutos que estabelecem a possibilidade 

de aplicação de penalidades pela via dos meios conhecidos como sum6rios (termo 

de declarações, verdade sabida e sindicância), a bem da verdade, o que se verifica 

que os mencionados meios não foram recepcionados pela atual Carta Política, 

Pois esta apenas tratou de assegurar o contraditório e a ampla defesa aos acusados 

efTl geral, não se limitando aos processos judiciais, incluindo-os nos processos 

administrativos Para tanto basta que haja litígio e acusado (ainda que assim não 

Seja Considerado formalmente), corno estabelece O próprio inciso LV do artigo 5' da 

Constituição. 

Verifica-se que o legislador, ao itIseri1 no inciso LV do arte 5' da Carta 

Magna as palavras "acusados em gerar, na0 definiu ou limitou O que seriam 

Considerados como acusados mas tratou de garantir a a~ l i ca~ao  dos mencionados 

candida da Cunha Ferraz e Fernanda Dias Menezes de Almeida, 

el~ci(jando eventuais d,jvidas esclarecem a dirnensáo da aplicação dos princípios 

Con~tit~cionais em voga: 

\ A prova no processo ~isciplinar. Rio de Janeiro: Lumen lut-k, 2003 
lg4 Cf ALVES, L& da Silva. 



No caso do contraditbrio e ampla defesa, que silo em verdade a fase mais 
visivel do devido processo legal, o constituinte teve o mesmo cuidado de 
estende-10s aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos 
acusados em geral, para deixar claro que em qualquer tipo de situaçilo o 
acusado tem a observância de tais princfpios ... 195 

Realmente, o que importa é que ao réu, ou acusado. fosse proporcionada 

a Possibilidade de reagir de forma ampla, sem que lhe fosse tolhido qualquer direito 

de se Contrapor aos elementos probatórios, ainda que estes não estejam 

formalizados. 

Entendemos, portanto, que para se considerar qualquer pessoa na 

de suposta autora de um ato infracional, basta apenas que lhe seja 

Imputada alguma suposta conduta que possa fazer nascer um processo com vista 

ao Proferimento de uma decisão punitiva (ou penalização). 

Nessa direção, embora tratando do processo administrativo fiscal, José 

F r e d e r i ~ ~  Marques já alertava que a Administração Pública, mesmo exercendo seu 

Poder de autotutela, :..não tem o direito de impor aos administrados, gravames e 

que atinjam, direta ou indiretamenfe, seu patrimônio, sem ouvi-los 

ade9~adamentel prese~ando-lhes o direito de defesa" ". 

Como dissemos, a Constituição, enquanto Lei Maior, garante OS 

PrinCipios do contraditório e da ampla defesa aos acusados em geral etll processo 

administrativo, ou qualquer procedimento que seja, é porque basta haver litígio e 

indícios de autoria. 

e inconcebível, na atualidade, que Uma simples sindicância ou outro 

Procedimento sumário seja suficiente para a aplicação de penalidade, Sem que, no 

mínimo, seja oportunizado ao suposto servidor público (investigado Ou acusado) o 

@X?rcicio do contraditório e da ampla defesa (cada qual no seu devido tempo). 

I95 FERRAZ, candida da Cunha; ALMEIDA, Fernanda Dias idenezes de. Revista Mestrado 

em Direito. Osasco Ano 6, n. 2. 2006. P. 182. 
196 M A R Q " ~ ~ ,  José F,.ederico. A ~ ~ r a n t j a  do "due process of law" no Direito Tributário. Revista do 

Direito público, 5/28; em igual sentido: MEIRELES. H e l ~  Lopes. Direito Administrativo 1991, za tiragem, p. 582. Note-se 
Brasileiro. 16 ed. ~ $ 0  Paulo: Editora Revista dos Tribunals* , 

que o sentido iado ao mencionado "direito de defesa" nada mais 6 que exercjcio do cOntraditdrio. 



E não há de se falar que haveria a possibilidade de aplicação de 

penalidades por meios sumários (dentre eles a sindicância), baseada em estatutos 

(leis de natureza infraconstitucional) que estabelecem a desnecessidade de 

das garantias constitucionais, pois estes, atualmente, não se encontram 

- rece~cionado~ pela Lei Maior e jamais seriam suficientes para afastar as 

mencionadas garantias. 

Aliás, se não fosse assim, estaríamos admitindo que leis 

'nfra~~nstit~cionais (ainda que vigentes antes da atual Carta Magna) valem mais do 

que a Própria Constituição, o que sabemos ser inconcebível a luz do princípio da 

Constit~~i~nalidade, que é inerente e indispensável ao Estado de Direito. 

Não é outro o entendimento de Márcio Fernando Elias Rosa ao abordar a 

Possibilidade da aplicação de penalidades por meios considerados sumários 

sabida), quando lembra que: 

I...] não nos parece poss[vel conciliar o devido processo administrativo nos 
moldes exigidos pela Constituiçao, com a aplicação de sanç8o disciplinar 
pela "verdade sabida" Os regimes estatutdrios que acolhem este tipo de 
processo na0 foram recepcionados pela Carta Constitucional I''. 

Prossegue ainda, escrevendo: 

Tal como ocorre na verdade sabida [defendida pelo autor] ponderamos pela 
impossibilidade legal de se aceitar com0 vdlida a SanÇ80 imposta pela 
confissao aspontanea do servidor. Exige a Cofl~tituiçao Federal. como jd se 
disse, o processo legal, respeitada a ampla defesa e contraditdrio Ig8. 

E, por fim, ao mencionar a possibilidade de aplicação pela sindicâncja, 

assevera: 

A sindicancia constitui meio sumario de investigaç60. destinando-se h 
apuraqao ppliminar de fatos e ensejando. quando 0 caso. a instauraçao do 
processo disciplinar. I$ realizada sem 0s fOrmalismos do 
processo. mas nela tamb&rn deverao ser observados 0s princlpios do 
contradjfbrio e ampla defesa Ig9. 

SSA, Marcio Femando 
Direito Administrativo: sinopses juridicas. sao Paulo: Saraiva, 

2o01, V. 19, p. 218. 
I g 8  ROSA, op. cit. 
19' ROSA, o p  cjt 



Discordamos apenas da aplicabilidade da ampla defesa a sindicância, 

conforme veremos mais a frente. 

Ainda que se admita .que normas infraconstitucionais regulem atualmente 

a matéria, inexiste a possibilidade de utilizar-se de procedimento de apuração 

preliminar, dentre eles a sindicância, para a penalizaçáo de infraçbes de menor 
gravidade como previsto no caso do Estatuto dos Funcionários Públicos de São 

Paulo (multa, repreensão e suspensão) - ou mesmo no caso da Lei Federal n. 

8,112190 que prevê a sindicância, nao só de maneira preparatdria para eventual 
processo disciplinar ou arquivamento, mas também, como forma de aplicação de 

penalidade de advertência ou suspensão de até trinta dias. 

O que nos parece é que a aplicação de qualquer sanção sem ter sido 

oportunizado, no mínimo, na fase da apuração preliminar, o contraditório se encontra 

atualmente em dissonância com a regra constitucional preconizada pelo art. sO, 
inciso LV, da atual Constituição Federal. 

Em alguns países, diferentemente do que ocorre no Brasil, não existem 

procedimentos preliminares de apuração disciplinar. No Peru, por exemplo, o 

procedimento e feito diretamente pelo Judiciário, o que, de certa forma, concorre 

para uma maior celeridade e economia processual, evitando abusos por parte dos 

agentes condutores dos inquéritos administrativos 200, 

Apenas para encerrar, ratificamos o entendimento de ser inviável a 

aplicação de qualquer sanção que seja sem ser observado o princípio constitucional 

do contraditório, já que entendemos perfeitamente aplicável seu exercício na 

sindicância, desde que, logicamente, se possa identificar de plano quem seria o 

200 cf. Constituição da República do Peru: promulgada em 31 de outubro de 1993. Apresentação 
e Revisão - Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Traduçao - Professor José Alves. Rio de Janeiro: 
Imprinta S.A. Brasil, art. 41, p. 25, em que rrIenCi0nava: A Constituiç80 do Peru promulgada em 
1993, já previa em seu artigo 41 que "Quando se presume enriquecimento ilícito, o Fiscal da 
Naçso, por denúncia de terceiros ou de ofício, formula acusações perante o Poder Judiciário." 
Nota-se que, no Peru, alem do procedimento de apuração estar regulamentado pela Constituiçao 
em remeter a apuração do enriquecimento ilícito ao Poder JudiciCirio e, portanto, a um processo, 
o "Fiscal na Nação" formula acusaçaes diretamente ao Poder Judiciário, nao havendo dessa 
forma um procedimento de apuração preliminar de natureza investigativa como ocorre no Brasil, 
mas sim um procedimento único perante o Poder Judiciário. 



suposto funcionário infrator. Deixar de oportunizar ao servidor público a possibilidade 

de ter informação e reagir caso queira, esclarecendo os fatos, enseja a nulidade da 

sindicância e leva indubitavelmente a nulidade do processo administrativo 

disciplinar. 

2.6 A DECLARAÇÃO DE SIGILO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARES 

Em que pese a falta de normatização sobre o assunto, é certo que o 

processo disciplinar interessa somente a Administração e ao servidor público. 

Podemos dizer, entretanto, que uma mesma infração disciplinar pode 

resultar em um processo criminal com respectiva condenação, mas nem toda 

punição administrativa pode acarretar em punição criminal. 

No entanto, como o interesse do processo administrativo disciplinar 

restringe-se a Administração e ao servidor publico, e como nem sempre acarretará 

em processo criminal, faz-se necessária a declaração de sigilo nos processos 

administrativos disciplinares. 

Contudo, lembrando que, na maioria das vezes, o processo disciplinar é 

penoso e expõe o funcionário público perante outros servidores públicos, e tal 

exposição, se não decretado sigilo, pode lhe trazer sérios transtornos presentes e 

futuros, ou até mesmo, "criar opiniões" equivocadas sobre o funcionário público 

acusado, perante os demais. 

Desse modo, para que não se crie "mal-estar" e uma exposição 

desnecessária do servidor público investigado ou acusado pela Administração, e 

também para não, influenciar nas relações profissionais com seus colegas, é 

importante que seja decretado o sigilo no processo disciplinar, sob pena de, não o 

fazendo, especialmente em caso de absolvição, ficar o servidor público "marcado", 

ainda que de maneira inconsciente, por outros servidores. 



Exemplo claro disso encontramos atualmente nos processos noticiados 

muitas vezes de forma irresponsável pela mídia, em que a exposição do servidor 

público acusado de prática criminosa e infração disciplinar influencia até mesmo a 

opinião do julgador. 

Sobre esse tema, talvez prevendo eventuais notícias danosas por parte 

da imprensa, a Lei n. 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários 

Civis do Estado de São Paulo), estabelece em seu artigo 307: "É defeso fornecer a 

imprensa ou a outros meios de divulgação, notas sobre os atos processuais, salvo 

no interesse da Administração, a juízo da autoridade que houver determinado o 

processo. " 

Ainda que haja interesse da Administração - pois em todos os processos 

administrativos há - como estabelece o art. 307, da Lei 10.261, de 28 de outubro de 

1968, do referido estatuto, entendemos que deve ser mantido em sigilo o processo 

administrativo disciplinar, no mínimo até a decisão punitiva, ou no caso da 

pendência de recurso, até a sua apreciação. 

Caso entenda a autoridade competente que, após exaustiva instrução no 

processo administrativo disciplinar e aplicação da pena, ainda que haja indícios de 

conduta criminosa, deve ela remeter cópia do processo disciplinar ao Ministério 

Público para analise das provas e para que ofereça ou não denúncia criminal 

perante o juízo competente (art. 306 - Estatuto dos Funcionários Públicos de São 

Paulo - Lei n. 10.261/68), ocasião a partir da qual não haveria mais de se falar em 

sigilo, já que a ação penal é pública quando promovida e movimentada pelo 

Ministério Público, o que geralmente Ocorre nos casos de crimes cometidos por 

servidores públicos 201. 

2.7 O IMPEDIMENTO €/OU SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE - COMISSÃO 
PROCESSANTE OU JULGADORA 

N ~ O  é incomum, principalmente em se tratando de processo 

administrativo disciplinar, perceber que a autoridade processante ou os membros da 

201 cf. COSTA JUNIOR, Paulo José da. Direito Penal curso completo. 5. ed. Silo Paulo: Saraiva, 
1999, p. 217. 



comissão processante muitas vezes são pessoas ou autoridades que trabalham ou 

trabalharam diretamente com o servidor público, suposto infrator, o que compromete 

a necessária imparcialidade que deve ter aquele que conduz o processo 

administrativo. 

Ainda que tente a autoridade ou o membro de uma comissão processante 

separar sua condição da relação profissional, ou até mesmo pessoal que detém com 

o servidor público acusado, decerto que, por se tratar de tarefa muito difícil, pode, 

ainda que de forma involuntária, influenciar seu entendimento, levando-o a 

conclusões diferentes da que teria se não houvesse qualquer vinculo. 

Logo, a autoridade processante ou os membros da comissão processante 

jamais poderão ser aqueles com os quais o funcionário tenha trabalhado 

diretamente, sob pena de ferir-se a necessária imparcialidade, quer na fase de 

apuração preliminar (investigativa), quer na fase de colheitas de provas e na fase 

decisória. 

Neste diapasão, pouco importa estar a autoridade processante investida 

na condição de Corregedora Permanente do Ofício de Justiça e o servidor público 

ter de a ela reportar-se, pois casos não sã0 raros em que o funcionário investigado 

tenha trabalhado com a autoridade investigante durante anos e tenha tido com ela 

relacionamento de ordem até mesmo pessoal. O que importa, nesses casos, é que 

qualquer investigação seja dirigida por outra autoridade a fim de que se obtenha a 

maior imparcialidade possível na apuração dos fatos e na aplicação de sanção ao 

servidor. 

Certo é não permitir que autoridades presidam procedimentos de 

apuraçso disciplinar ou processos administrativos contra qualquer servidor público 

com quem tenham trabalhado diretamente, pois isto significaria atentado contra a 

imparcialidade que deve nortear qualquer julgador (leia-se julgador não só como 

aquela autoridade que decide, mas também a que conduz o processo). 



Destaca-se, no caso de processos administrativos disciplinares, que 

pouco importa o magistrado ter tido maior ou menor contato com o funcionário, o 

certo é que, pertencendo ao mesmo local de trabalho, ainda que a ligação 

profissional seja mínima, deve ser evitada qualquer tipo de influência. Melhor seria 

que fosse o servidor público- autor do suposto ato infracional investigado ou 

processado por outra autoridade, com a qual não tenha trabalhado diretamente ou 

sob sua supervisão. 

No âmbito da Administração Pública Federal, o art. 18 da Lei n. 9.784199 

tratou de regular algumas condições que seriam consideradas como impedimento: 

Art. 18 - impedido de atuar em processo administrativo disciplinar o 
servidor ou a autoridade que: 
I -tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou 
representante, ou se tais situaçaes ocorrem quanto ao cdnjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; III - esteja litigando 
judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cdnjuge ou 
companheiro. 

Já quanto a suspeição, estabelece o artigo 20 dessa mesma lei: 

Pode ser arguida suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade 
íntima ou inimizade not6ria com algum dos interessados ou com os 
respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. 

Embora outras leis que regulam a matéria não tenham previsões 

específicas sobre suspeição e impedimento, deve-se entender que a disciplina 

estabelecida pela Lei n. 9.784199 pode ser utilizada de forma subsidiária nos planos 

estaduais e municipais, como abordaremos com maior profundidade no curso desta 

dissertação. 

Observamos ser plenamente aplicável de forma subsidiária ao processo 

administrativo a regra geral, o disposto no Código de Processo Penal e Civil, com 

relação ao impedimento e suspeição de autoridade. E não há de se falar em falta de 

previsãc legal como motivo de negativa ao processamento desses incidentes 

processuais, sob pena de ser anulado o processo administrativo por cerceamento ao 

direito de defesa. 



Aliás, pacificando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, quando do 

julgamento do MS n. 7.181 - DF, Rel. Ministro Felix Fischer, v.u., data da publicação 

DJ 09.04.2001, ao apurar questão processual de ausência de apreciação de 

suspeição de magistrado em processo administrativo disciplinar, in verbis : 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. DEMISSAO. NULIDADE. o ~ i s s A o .  CERCEAMENTO DE 
DEFESA. 
A ausência de apreciação, de maneira injustificada, da questão preliminar 
levantada pelo servidor quanto à suspeiçClo e impedimento do presidente da 
comissao de inquérito, caracteriza-se como cerceamento ao direito de 
defesa do acusado, ensejando a anulaç%o do processo. Segurança 
concedida 202. 

E ao fundamentar seu voto, o Ministro relator asseverou: 

[...I Com isso, percebe-se que a arguiçao do servidor é pertinente, de 
maneira que forçosamente deveria ser apreciada pela Comissão. Esta não 
poderia se eximir de enfrentá-la, nem deixar de deferir as provas requeridas 
para a respectiva comprovação. Com isso, restou violado o direito Ci ampla 
defesa do indiciado, que não teve uma de suas alegações considerada no 
julgamento do processo, a qual é de extrema relevancia para o deslinde da 
causa. A ampla defesa do acusado, garantida pela Carta Magna em seu 
artigo 50, LV, abrange também o processo disciplinar e, dentre os diversos 
desdobramentos, implica tambkm na obrigatoriedade de o órgão julgador 
apreciar as alegações da parte (desde que realizadas em conformidade com 
as regras processuais, atendendo-se aos requisitos da tempestividade, 

pertinência etc.) [ . . . I  203 

Por fim, vale aqui transcrever o entendimento esposado por José 

Armando da Costa, quando afirma: 

O julgamento disciplinar - sendo dinamizado pela mesma autoridade 
administrativa que determina a abertura do processo, elege e designa os 
componentes da comissão, nomeia defensor dativo ao indiciado revel e 
pressiona, quando quer, os trabalhos apuratórios - não confere qualquer 
garantia ao servidor acusado, constituindo, muito pelo contrhrio, 
incomensurável abertura para dar vaza0 a sentimentos de ódio, perseguição 
e vingança que nutrem determinados chefes em desfavor de vítimas 
indefesas 204. 

Lembramos que toda pessoa processada ou investigada, quer seja um 

simples cidadão, quer seja um servidor público, almeja que qualquer fato a ele 

202 STJ, RMS 71 81/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., v.u., DJ 09.04.2001. 
203 Ibidem. 
204 COSTA, Jose Armando da. Teoria e prática do processo administrativo disciplinar, 3, ed, 

Brasília: Brasilia Jurídica, p. 234. 



imputado como infracional seja apurado de forma imparcial, por quem tem a 

obrigação de conduzir eventual procedimento ou processo. 

Parece-nos que não deve o julgador ou condutor do procedimento ou 

processo ter tido nenhum tipo de convívio com o acusado, quer seja profissional ou 

pessoal, a fim de que o mesmo tenha certeza de um julgamento justo, sem que 

sejam ofendidas várias garantias constitucionais como a ampla defesa, o 

contraditório e o due process of law. 

2.8 A APLICAÇAO SUBSIDIÁRIA DE REGRAS GERAIS NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Como na maioria dos estatutos que regulam os processos administrativos 

disciplinares não se encontram disciplinados todos os procedimentos e situações 

processuais, a doutrina e a jurisprudência pátria têm se posicionado no sentido de 

entender serem perfeitamente aplicáveis, de maneira subsidiária, as regras 

processuais gerais. Dentre elas o Código de Processo Penal e Civil, bem como 

outras leis de natureza infraconstitucional que versem de maneira específica sobre 

servidores públicos. 

A propósito, normalmente utilizam-se subsidiariamente outros estatutos 

para resolver questões não abordadas em lei especifica, como por exemplo o art. 69 

da Lei n. 9.784199, ao estabelecer que: ". . .Os processos administrativos específicos 

continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamenfe 0s 

preceitos desta Lei. " 

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça tem 

apoiado essa possibilidade, entendendo ser plenamente aceitável a aplicação de 

forma subsidiária da Lei 9,784199, verifica-se: 

(...) 
I I  - A Lei 8.112190, ao estabelecer regulamentação específica para o 
processo disciplinar dos servidores públicos por ela regidos, admite 
aplicação apenas subsidiária da Lei 9.784199. Se não há previsão na Lei 
8.1 12/90 para o oferecimento de alegaçbes finais pelo acusado antes do 
julgamento, não cabe acrescentar nova fase no processo para tal fim com 
base na lei genérica. Ordem denegada. *O5 

205 STJ, MS 112211DF, Rel. Min. Felix Fisher, 3a. Seção, v.u., j. 14.06.2006, DJ 28.8.2006, p. 21 3 



(...) 
I - O processo administrativo disciplinar, no ambito do Estado do Mato 
Grosso, 6 regido pela Lei Complementar no 411990 - Estatuto dos 
Servidores Públicos do Estado. Nao havendo na referida legislaçao norma 
específica quanto A composiçao da Comissão processante, pode ser 
aplicada, por analogia, a Lei no 8.1 12/90. Precedentes." 206 

I - A Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN 6 silente acerca da 
prescriçao administrativa das penalidades nela previstas. Nessa hipótese, o 
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser possível a aplicaçao analógica da 
Lei no 8.112190 a magistrado federal. Na ocasião concluiu, tamb6m, que o 
lapso a ser observado em relação A pena de censura, previsto no referido 
Estatuto da Magistratura, seria semelhante Aquele relativo à pena de 
suspensão, elencada no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis da Uniao ." *O7 

Não obstante, embora exista a oportunidade de utilizar-se, por analogia, 

outras regras previstas em lei, tal recurso é possível somente para beneficiar o 

servidor público acusado (in bonam partem) e nunca para prejudicá-lo *O8. 

Assim, entendemos que outras regras de caráter geral possam ser 

utilizadas subsidiariamente no processo administrativo disciplinar, preenchendo 

lacunas encontradas na lei infraconstitucional (estatutos) que trata da matéria. 

206 STJ, RMS 204711MS, Rel. Min. Gilson D~PP, 5a T., V.U., j. 17.08.2006, DJ 11.09.2006, p. 316 
207 sTJ, RMS 134391MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., v.u., j. 02.03.2004, DJ 29.03.2004, p.253. 
208 cf COSTA, Jose Armando da, Processo Administrativo Disciplinar. 3. ed. Brasília: Brasília 

Jurídica, 1999, P. 72. 



3 O CONTRADITORIO E A AMPLA DEFESA A LUZ DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

João Barbalho, em lição clássica nos seus comentários a Constituição de 

1891, já mencionava com precisão que: 

Com a plena defesa sao incompatíveis, e, portanto, inteiramente 
inadmissíveis, os processos secretos, inquisitoriais, as devassas, a queixa 
ou depoimento de inimigo capital, o julgamento de crimes inafiançhveis na 
ausencia do acusado ou tendo-se dado a produçao das testemunhas de 
acuçaç%o sem ao acusado se permitir reinquiri-Ias, a incomunicabilidade 
depois da denúncia, o juramento do réu, o interrogatório dele sob C O ~ Ç ~ O  de 
qualquer natureza, por perguntas sugestivas ou capciosas 209. 

Por outro lado, a Constituição Federal, promulgada em 1988, estabeleceu 

em seu art. 50, inciso XXXV, o principio da proteção judiciária, dispondo que: " ... a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

A respeito do assunto, lembra Ada Pellegrini Grinover que: 

A Constituição eleva a nível constitucional os direitos de açAo e de defesa, 
face e verso da mesma medalha. E, mais: da conteúdo a esses direitos, 
pois na0 se limita a permitir o acesso aos tribunais, mas assegura tambem, 
ao longo de todo o iter procedimental, aquele conjunto de garantias 
constitucionais que, de um lado, tutelam as partes quanto aos exercícios de 
suas faculdades e poderes processuais e, de outro, sao indispensáveis ao 
correto exercício da jurisdição: trata-se das garantias do devido processo 
legal (art. sO, LIV, da CF) 210. 

Passando a especificar analiticamente tais garantias, assegurou a 

Constituição Federal de 1988, por seu art. 5O, inciso LV, que: 

Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral sao assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a eles inerentes. 

Certame[ite, o legislador, ao inserir no texto coristitucional "aos acusados 

em geral", cuidou de garantir a todos 0s litigantes, quer seja em processo civil, quer 

209 BARBALHO, João. Constituição Federal Brasileira - comentários. Rio de Janeiro, 1902, p. 323, 
apud STF, MS no. 26597 - decisgo C O ~ C ~ S S ~ V ~  de liminar, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJ de 
14.05.2007, disponível em: <www.stf.gov.br> acesso em 14.1 0.2007. 

210 GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no processo penal. 6. ed. Sao Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, P. 74. 



seja em processo administrativo, pela primeira vez, os princípios do contraditório e 

da ampla defesa, embora houvesse manifestações doutrinarias anteriores a 1988 

nesse sentido. 

Neste diapasão, Nelson Nery Junior escreve: 

A inovação foi profunda porque fez com que o principio alcançasse 
expressamente os processos civil e administrativo, pois na carta revogada 
havia previsão expressa da garantia do contraditbrio somente para o 
processo penal (art. 153, § 16, CF de 1969), nada obstante houvesse a 
correta manifestação da doutrina de que aquele principio se aplicava ao 
processo civil e ao administrativo 211. 

Assim, a norma hoje em vigor garante a observância de ambos os 

princípios, tanto no que tange aos procedimentos judiciais como nos administrativos, 

diversamente do que dispunha a Constituição de 1967, que garantia o contraditório 

de forma expressa apenas para a instrução criminal. 

Ada Pellegrini Grinover ao interpretar o inciso LV do art. 5 O  da 

Constituição Federal de 1988, preleciona que: 

[ . . . I  as garantias do contraditbrio e da ampla defesa desdobram-se hoje em 
três planos: a) no plano jurisdicional, em que elas passam a ser 
expressamente reconhecidas, diretamente como tais, para o processo penal 
e para o processo não-penal; b) no plano das acusações em geral, em que 
a garantia explicitamente abrange as pessoas objeto de acusaçao; c) no 
processo administrativo, sempre que haja litigantes 'I2. 

A mesma distinção realiza o Desembargador Luis Ganzerla, da lia. 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao 

fundamentar seu voto: "...Somente OS funcionários públicos têm estabilidade e, por 

essa razão, podem ser demitidos mediante processo administrativo disciplinar 

contraditório (incluindo a ampla defesa) 'I3.  

21 1 NERY JuNIOR, Nelson. Princípios do Processo civil na Constituição Federal. 8. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.169 

212 GRINOVER, Ada Pellegrini. Revista de Direito Administrativo. jan./mar., 1991, p. 10. 
213 cf. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recurso de apelação no. 229.218-5/3-00, j. 

09.03.2006, v.u.. 



Devemos recordar que, atualmente, o direito processual, que inclui o 

processo administrativo disciplinar, "...tem suas linhas traçadas pelo Direito 

Constitucional que fixa a estrutura dos órgãos jurisdicionais, além de delinear as 

linhas básicas do processo, mediante determinados princípios" 214. 

Antes mesmo de serem reconhecidas pela atual Constituição, a doutrina e 

a jurisprudência pátria já caminhavam para a redução do poder da Administração em 

processos disciplinares, observando algumas formalidades legais e dando ensejo a 

utilização pelo servidor público indiciado do contraditório (informação e direito de 

reação) e da ampla defesa *I5, conforme veremos com maior profundidade, a seguir. 

3.1 DISTINÇAO ENTRE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

O contraditório busca possibilitar as partes (ainda que assim não estejam 

formalmente consideradas), em toda e qualquer fase de um procedimento, quer seja 

judicial ou extrajudicial, fazer-se ouvir. 

Daí ter o contraditório, no processo civil, o significado da bilateralidade da 

audiência (audíatur et altera pars) ou ciência bilateral dos atos e termos do processo, 

como aduzem vários doutrinadores, nome pelo qual também é conhecido 216. 

Acerca do fenômeno conhecido por bilateralidade do processo, Piero 

Calamandrei já ensinava que 

O provimento do pedido do autor importa no reconhecimento da juricidade 
da sua pretens30 e, assim, leva a interferir na esfera juridica do rku, cuja 
liberdade sofre uma limitação ou vinculação de direito. A açao, pois, se 
apresenta sempre como o pedido que uma pessoa faz ao órgao 
jurisdicional, de um provimento destinado a operar na esfera jurídica de 
outra pessoa; a esse fenômeno dá-se o nome de bilateralidade da açao, a 
qual corresponde a bilateralidade do processo 217. 

214 ARAUJO, Justina Magno. A Renovação do Processo Civil e outros estudos processuais. 
São Paulo: Método, 2004, p. 78. 

215 cf. FREITAS, Gilberto Passos de; FREITAS, Vladimir Passos de. Abuso de Autoridade. 3. ed., 
são Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 94. 

216 cf. MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 
Barueri: Manole, 2006, p. 23; Cf. NERY JUNIOR. Princípios do Processo Civil na Constituição 
Federal. 8. ed. SCio Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 189; Cf. MARQUES, JosB Frederico 
Manual de Direito Processual Civil. 2 .  ed. Campinas: Millenni~~m, 2000, 2" tiragem, p. 603. 

217 CALAMANDREI, Pier0. Instituzioni di Diritto P ~ o c ~ s s u ~ ~ ~  Civile. 1943, paragrafo 33, apud 
GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil. são 



Percebe-se que a bilateralidade do processo é ínsita a qualquer processo 

em que se vislumbre conflito de interesses (lide, litígio, controvérsia acerca da 

existência de um direito) independentemente de sua natureza jurisdicional ou não 

jurisdicional, o que, aliás, vai ao encontro da doutrina de Fazzalari, que vê na 

presença do contraditório precisamente aquilo que qualifica a espécie processo 

dentro do gênero procedimento 'I8. 

Willis Santiago Guerra Filho *I9, lembrando a mais recente doutrina italiana 

de Giannini, que se posiciona quanto a natureza jurídica do processo desenvolvida 

pelos professores da Universidade de Roma N. Piccardi ''O e E. Fazzalari 221, com 

apoio da doutrina administrativa italiana, traz entendimento: 

[...I segundo a qual o processo nada mais seria que um procedimento 
caracterizado pela presença do contraditório, isto é, no qual 
necessariamente deve-se buscar a participaçao daqueles, cuja esfera 
jurídica pode vir a ser atingida pelo ato final desse procedimento. 

Discorrendo especificamente sobre o processo jurisdicional, escreve Ada 

Pellegrini Grinover que o fundamento lógico do contraditório se dá, pelo: 

[...I simples fato de ser chamado em juizo, tem o réu, evidentemente, 
interesse em obter a rejeição do pedido, com a declaração da inexistência 
do direito afirmado pelo autor e da falta de fundamento da sua pretensão. 
Em virtude da direçao contrária dos interesses dos litigantes, a 
bilateralidade da ~ Ç % O  e do processo se desenvolve como contradiçao 
reciproca: é nisto que reside o fundamento lógico do contraditório. 
Reconhece-se ao réu uma pretensão em face dos drgãos jurisdicionais, a 
qual assume forma antitética i3 pretensao do autor (contradiçao) *". 

Já no que concerne a tentativa de distinção entre o contraditório e a 

ampla defesa, escreve Alexandre de Moraes: 

Paulo:Bushatsky, 1975, p. 90. 
218 Cf. CRUZ, Rogério Schietti Machado. Garantias processuais nos recursos criminais: 

igualdade, ampla defesa e contraditório. Universidade de São Paulo: Faculdade de Direito, 
2001, p.200. 

219 GIANNINI, M. S. ~ i r i i t o  Amministrativo. V01 11. Milão: Giuffré. 1970. p. 823, apud GUERRA 
FILHO, Willis Santiago, Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4. ed. São Paulo: 
RCS Editora, 2005, p. 48. 

220 PICARDI, N. La successione processuale. Milão: Giuffré, 1964, p. 25 S., apud GUERRA FILHO, 
Willis Santiago. loc. cit. 

221 FAZZALARI, E. Diffusione de1 processo e compiti della douitrina. In: Studi in onore do A. D. 
Gianjni. Milão: Giuffré, 1970, p. 823, apud GUERRA FILHO, loc. cit. 

222 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil. São 
Paulo: Bushatsky, 1975, p. 90. 



Por ampla defesa entende-se o asseguramento que A dado ao rbu de 
condiçoes que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos 
tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de calar-se, se entender 
necesshrio, enquanto que o contraditório é a pr6pria exteriorização da 
ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), 
pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe 
ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma 
interpretaçilo juridica diversa daquela feita pelo autor 223. 

Nelson Nery Junior, ao definir o contraditório, entende que: 

Por contraditório deve entender-se de um lado, a necessidade de dar 
conhecimento da ação e de os todos atos do processo 9s partes, e, de 
outro, a possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe sejam 
desfavoráveis 224. 

Para Humberto Teodoro Junior, o princípio do contraditório "...consiste na 

necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida a decisão, garantindo- 

lhe o pleno direito de defesa e de pronunciamento durante todo o curso do 

processo1' 225. 

Quanto ao exercício do contraditório, esclarece Costa Machado: 

Acerca do principio do contraditório - ou principio da audiência bilateral 
(audiatur et altera pars) nome pelo qual tambem é conhecido -, o que se 
pode e deve dizer 6 que ele significa duas garantias processuais 
simultaneamente: direito à informação e direito 21 reação (ciência bilateral 
dos atos e termos do processo com a possibilidade de impugná-los - 
Canuto Mendes de Almeida). 
Note-se que o direito à informação se concretiza por meio dos institutos da 
citação, intimaçilo (arts. 213 e 234 do CPC) e notificação (LMS e CLT), 
enquanto a reação se expressa por meio de todas as formas, sem exceção, 
pelas quais as partes podem mostrar seu inconformismo em relação aos 
atos e termos do processo 226. 

Cândido Rangel Dinamarco entende que: 

223 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 
369. 

224 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 172. 

225 TEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 44. ed. Rio de 
Janeiro:Forense, p.30. 

226 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 
Barueri: Manole, 2006, p. 23. 



A garantia do contraditório, imposta pela Constituiçao com relaçao a todo e 
qualquer processo - jurisdicional ou nClo (art. 5" inc. LV) - significa em 
primeiro lugar que a lei deve instituir meios para a participação dos litigantes 
no processo e o juiz deve franquear-lhes esses meios 227. 

Gil Ferreira de Mesquita, ao distinguir o contraditório e a ampla defesa, 

afirma: 

[...I o contraditório apresenta-se mais simplista, mais rústico, enquanto a 
ampla defesa possui conteúdo mais elaborado, sofisticado, como jCi alertava 
o professor Antônio Cláudio da Costa Machado quando da realização de 
nossa banca de qualificação do projeto de pesquisa. De outro modo, 
podemos afirmar que a verificaçao do bindmio informaçao-reação que dá 
contorno ao principio do contraditório opera-se de maneira quase 
automática, porque baseado praticamente nos atos de comunicaçao que 
sCio obrigatbrios e na reaçao que, no âmbito do processo civil, A facultativa 
em quase todos os casos. Já a ampla defesa possui conteúdo mais 
elaborado justamente porque dela podemos extrair uma skrie de outras 
garantias que, conjugadas, formam um complexo mecanismo de proteção 
ao demandado, como a do direito de estar na presença de um juiz a 
qualquer tempo do processo, o direito de impugnar fatos e direito, o direito a 
defesa técnica, o direito à prova legitimamente produzida etc. 

Explicitando o significado e conteúdo do princípio da ampla defesa, 

escreve Costa Machado: 

[...I ele significa uma particular manifestação do direito de reação 
desencadeada pelo ato citatório e intimatório. Particular, dizemos, porque a 
ampla defesa representa o direito constitucional de receber citaçao, o direito 
de, por meio de profissional habilitado, sustentar sem restrições as suas 
razões em contestação, infirmar as razões do adversario, produzir provas e 
contraprovas amplamente, participar da colheita das provas em audiéncia 
(eis "os meios [ . . . I  a ela inerentes" de que fala o texto) e, finalmente, o direito 
de usar dos recursos para fazer valer as razões perante as instâncias 
superiores 229. 

Se a ampla defesa e algo mais "refinado" do que o contraditório, que se 

baseia apenas no direito de informação e reação, da ampla defesa extraem-se 

vários direitos, dentre os quais podemos mencionar: 

227 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, v. 1, p. 214. 

228 MESQUITA, Gil Ferreira de. Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa no Processo 
Civil Brasileiro. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003, p. 192-193. 

229 COSTA MACHADO, Ant6nio CIAudio da. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 
BaruerilSP: Manole, 2006, p. 23-24. 



a) o direito de ser citado; 

b) o direito de ser interrogado; 

c) o direito de ficar calado (ao silêncio); 

d) o direito a um advogado; 

e) o direito a defesa técnica; 

f) o direito de resposta em prazo razoável; 

g) o direito de impugnar os fatos; 

h) o direito de alegar fatos novos; 

i) o direito de atacar o processo e a ação; 

j) o direito de fazer prova e contraprova; 

k) o direito de acompanhar as provas; 

I) o direito de sustentar razões; 

m) o direito de recorrer; 

n) o direito de responder ao recurso; 

o) o direito de certidão; 

p) o direito de vista dentro e fora da repartição; 

q) a moralidade e legalidade das provas; 

r) a atuação dos advogados. 

Daí a impossibilidade de exercer a ampla defesa sem que exista um 

processo regular com acusado (assim considerado formalmente). 

No mesmo sentido do que acabamos de sustentar, Geraldo Ataliba, ao 

mencionar a criação do contencioso fiscal da União nos termos da Emenda 

Constitucional n07 de 1977, enumera vários direitos que surgem no momento do 

exercício da ampla defesa, verifica-se: 

I) ampla defesa (direito de petição, direito de certidão, direito à produção de 
provas, ciência dos atos processuais, direito de vista, vista fora da 
repartição, moralidade e legalidade das provas, atuação dos advogados) 

, [ . . . l Z 3 ~  

230 ATALIBA, Geraldo. Princípios informativos do Contencioso Administrativo Tributário 
Federal. Justitia, órgão do Ministerio Público de São Paulo, 2" Trimestre ae 1978, v. 101, p. 1 13. 



Esclarecendo que a ampla defesa seria a oportunidade maior de 

defender-se, ligada, acima de tudo, a um maior formalismo do que o exigido para o 

contraditório, Hely Lopes Meirelles entende que: 

Desde a citação acusatória dever8 ser facultado ao indiciado, ou ao seu 
advogado, o exame dos autos na repartição, para apresentação de defesa e 
indicação de suas provas no prazo regulamentar, possibilitando-lhe o 
acompanhamento de toda a instrução. Nesse conhecimento da acusaçao, 
com oportunidade de contestação, apresentação de contraprovas e 
presença nos atos instrutórios é que se consubstancia a ampla defesa 
assegurada pela Constituição (art. 5O, LV) e sem a qual A nulo o julgamento 
condenatório 231. 

Observa-se que, sob tal ótica, o contraditório e a ampla defesa se 

encontram intimamente ligados, posto que o contraditório insere-se no contexto da 

ampla defesa, sendo uma de suas facetas, ou como escreve Ada Pellegrini 

Grinover: 

Defesa e contraditório estão indissoluvelmente ligados, porquanto é do 
contraditório (visto em seu primeiro momento, da informação) que brota o 
exercício da defesa; mas é essa - como poder correlato ao de ação - que 
garante o contraditório. A defesa, assim, garante o contraditório, mas 
também por este se manifesta e é garantida. Eis a íntima relação e 
interação da defesa e do contraditório 232. 

Mas, registre-se também que é possível afirmar que a ampla defesa 

representa, como tantas vezes afirmou Costa Machado em suas aulas de Mestrado 

em Osasco, a explicitação normativa da reação, que é genericamente considerada 

quando se cogita de contraditório. 

Não se pode pensar em ampla defesa sem relacioná-la ao exercício do 

próprio contraditório, embora possamos falar desse exercício, sem que se tenha em 

mente o exercício da ampla defesa. 

Mesmo que se reconheça que a matéria é controvertida, o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo já se posicionava nesse sentido, ainda que 

equivocadamente tratasse o contraditório como ampla defesa: 

231 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, 2" tirâgem, p. 589. 

232 GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no processo penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 75. 



[...I Um dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição 
Federal, no art. 5", inc. LV, está assim consignado: "Aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes". Muito embora a sindicância tenha natureza investigatória, nCio se 
pode negar o direito do funcionario em defender-se da forma mais ampla, 
aqui incluindo-se, naturalmente, o direito de reperguntar as testemunhas e 
mesmo indicar aquelas que deseja inquirir 233. 

[...I Ora, para a admissao da validade desta prova, seria essencial que a 
mesma fosse colhida sob o crivo do contraditório. Porém, ao manusear os 
autos da sindicância, verifica-se que esta circunstância nao ocorreu [...I O 
prejuízo causado à defesa é evidente. Ocorrendo esta circunstancia é de 
todo conveniente que se recoriheça a nulidade, pois o sindicado teve tolhido 
o seu direito amplo de defesa 234. 

O que verdadeiramente importa ressaltar é que, entre os princípios 

constitucionais inseridos na Constituição Federal de 1988, o contraditório e a ampla 

defesa consubstanciam autêntica contribuição em prol do devido processo legal, 

além de representarem pilastras principiológicas do próprio Estado Democrático de 

Direito. 

Por fim, vale ressaltar, que o exercício do contraditório é mais amplo do 

que o exercício da ampla defesa, vez que este prende-se a um procedimento formal 

com prazos estipulados, enquanto aquele é exercitado em qualquer momento 

processual ou procedimental. E também, o contraditório, mais amplo porque se 

aplica as duas partes, enquanto que a ampla defesa se aplica apenas ao réu. 

3.2 O DI.REITO AO CONTRADIT~RIO EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADO 
COMO SIMPLES DIREITO A MANIFESTAÇÃO 

Passados vários anos da promulgação da Constituição brasileira, a 

doutrina constitucional tem consolidado a interpretação de que o direito ao 

contraditório e o direito de defesa não se restringem a um simples direito de 

manifestação no processo, mas sim 0 direito de ver seus argumentos considerados 

(Recht auf Berucksichtigung). 

233 GARCIA, Dínio de Santis (Coord.). Decisões Administrativas da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 290. 

234 Ibidem, p. 356-357. 



Referindo-se a pretensão da tutela jurídica no direito alemão (Anspruch 

auf rechtliches Gehor), destaca Gilmar Mendes não ser outra a avaliação que se 

extrai do Direito Constitucional comparado (Bundesverfassungsgericht), ao assinalar 

que: 

[ . . . I  essa pretensão envolve não só o direito de manifestaçao e o direito de 
informação sobre o objeto do processo, mas tambkm o direito do indivíduo 
de ver os seus argumentos contemplados pelo órgao incumbido de julgar 235 

Assim sendo, pari passu, pode-se afirmar que as garantias consagradas 

no artigo 5O, inciso LV da Constituição Federal de 1988, correspondem 

costumeiramente a pretensão da tutela jurídica e contêm direitos dos quais 

destacamos o direito a informação (Recht auf Information), de manifestação (Recht 

auf Ausserung) e o direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf 

Berucksi~htigung)~~~. 

A fim de melhor analisar os direitos mencionados, pedimos vênia para 

transcrever lição extraída de decisão concessiva de liminar em mandado de 

segurança impetrado por servidor público perante o Supremo Tribunal Federal, no 

qual o Ministro Gilmar Mendes bem define o direito a informação (Recht auf 

Information), como sendo aquele "...que obriga o órgão julgador a informar a parte 

contrária dos atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes'' 237. 

Já quanto ao direito de manifestação (Recht auf Ausserung), este e o que 

':..assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito 

sobre os elementos faticos e jurídicos constantes do processo". E ,  por último, o 

direito de ver seus argumentos jurídicos considerados (Recht auf Berucksichtigung), 

como aquele ",..que exige do julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo 

(Aufnahmefahigkeit und Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões 

apresentadas" 238. 

235 Cf. STF, MS no. ,26597 - decisão COncessiva de liminar, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 
14.05.2007. Disponivel em: <www.stf.gov.br> Acesso em: 14 out. 2007, apud Decisão da Corte 
Constitucional alemã - BverfGE 70, 288-293; sobre o assunto, ver tambkm, PIEROTH, Bodo; 
SCHLINK, Bernhard. Grundrechte - Staatsrecht 11. Heidelberg, 1988, p. 281; BATTIS, Ulrich; 
GUSY', Christoph. Einfuhrung in das Staatsrecht. 3. ed. Heidelberg, 1991, p. 363-363. 

236 Cf. STF, MS no. 26597 - decisão COfXessiva de liminar, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 
,14.05.2007. Disponível em: <www.stf.gov.br> Acesso em: 14 out. 2007. 

237 Cf. STF, MS no. 26597 - decisão COtIcessiva de liminar, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 
14.05.2007. Disponível em: <www.stf.gov.br> Acesso em: 14 out. 2007. 

238 Cf. STF, MS no. 26597 - decis%o concessiva de liminar, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 



Deste direcionamento, com o devido respeito aos que assim não 

entendem, não se afastaram os legisladores brasileiros, quando da criação da Lei n. 

9.794199, que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal e, principalmente, o artigo 2", que apresenta os princípios aos quais a 

Administração Pública haverá .de se submeter, referindo-se expressamente aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, com destaque para o seu parágrafo 

único e dois de seus incisos, que estabelecem: "...nos processos administrativos 

serão observados, dentre outros, os critérios: (...) VI11 - de obsewância das 

formalidades essenciais a garantia dos direitos dos administrados': e de: "X - 

garantia dos direitos a comunicação". 

O que se percebe é que o investigado (suspeito da prática de infração 

disciplinar) tem garantido o direito a comunicação (informação), o direito de reação 

e, após ser formalmente acusado, o direito de defesa, uma vez que defesa é mais 

do que mero direito de manifestação, com momento, conteúdo e formas próprias 

para seu exercício. 

Assim, podemos dizer, seja investigado ou acusado, tem o direito de ver 

considerados os seus argumentos, cada qual em seu momento, como já 

mencionamos. 

Há de se lembrar, ainda, que na qualidade de servidor público, o julgador 

ou autoridade processante deve analisar as provas e os argumentos de defesa com 

o mesmo animus que gostaria que fosse analisado um processo do qual fosse parte 

(direito de ver seus argumentos considerados - Recht auf Berucksichtigung). 

3.3 A APLICABILIDADE DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR 

Que as garantias do contraditório e ampla defesa, após a promulgação da 

Constituição de 1988, são aplicáveis ao processo administrativo disciplinar, parece- 
- -- 

14.05.2007. Disponível em: <www.stf.gov.br> Acesso em: 14 out. 2007. Fundamentada 
baseando-se nas seguintes obras: PIEROTH; SCHLINK. Grundrechte - Staatsrecht 11. 
Heidelberg, 1988, p. 281 ; BATTIS; GUSY; Einfuhrung in das Staatsrecht. Heidelberg, 1991 , 
p.363-364; ver também, DURIGIASSMANN. In: MAUNZ-DURIG. Grundgesetz-Kommentar. Art. 
103, v. 4, n. 85-99. 



nos que não há mais dúvidas. E tanto é assim, que o Supremo Tribunal Federal, ao 

apreciar a matéria, já decidiu: 

Processo administrativo - Garantia do contraditbrio e amplitude de defesa.A 
nova Constituição do Brasil instituiu, em favor dos indiciados em processo 
administrativo, a garantia do contraditório e da plenitude de defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes - art. 5 O ,  LV. O legislador constituinte 
consagrou, em norma fundamental, um direito do servidor público oponivel 
do poder estatal. A explícita constitucionalização dessa garantia de ordem 
jurídica, na esfera do procedimento administrativo-disciplinar, representa um 
fator de clara limitação dos poderes da Administraçao Pública e da 
correspondente intensificação do grau de proteçao jurisdicional dispensada 
aos direitos dos agentes públicos 239. 

Não obstante haver entendimentos, no âmbito do processo administrativo 

disciplinar, de que a ampla defesa poderia ser exercida em qualquer momento (até 

mesmo antes da existência formal de acusação), temos para nós que tal 

posicionamento é equivocado. 

Melhor interpretação, entendemos, é aquela no sentido de que a ampla 

defesa só pode ser aplicada a partir do momento em que exista a acusação, ou seja, 

o exercício da ampla defesa somente se torna possível quando o investigado se 

transformar em acusado (no caso do processo administrativo disciplinar e do 

processo penal), ou após recebida a citação pelo réu (em se tratando de processo 

civil). 

Observa-se que o contraditório, este sim, pode ser exercido de forma 

ampla em qualquer momento processual ou procedimental, bastando haver 

informação, no seio de uma atividade investigativa, para que qualquer pessoa possa 

exercê-lo, ou seja, basta que haja informação que possa prejudicar o investigado ou 

indiciado, obtida em qualquer procedimento investigatório, para que se tenha de 

oportunizar o exercício do contraditório. 

- - 

239 Cf. STF - Ac. Unân. Ses. Plen. DJ 25-5-90 - ADCOAS 129365190. Em igual sentido: Funcionário 
Público - Direito de defesa - Garantia Constitucional. "O exercício de defesa do funcionário é 
uma das garantias constitucionais que jamais poderá ser pelo Estado- Administração relegada ao 
esquecimento e ao desrespeito, não importando o regime jurídico que vincula o servidor ao ente 
estatal - quer celetista, quer estatutario -, pois fere direito liquido e certo do funcionário o ato do 
administrador praticado com abuso de poder e sem estar revestido da garantia do devido 
processo legal". (TJ-PR- Ac.unân. do 1" Gr.de Câm. Civs. Julg. em 16-02-89 - ADCOAS 
722878189. 



Nesse sentido, Caio Sérgio Paz de Barros adverte que: 

O regramento do contraditdrio deve ser observado em qualquer 
procedimento, ainda que nao jurisdicional, mas, tanto na jurisdição 
extrapenal, como na civel, abarcando procedimentos administrativos, e no 
penal com maior rigor 240. 

Ademais, "o contraditório pode ser resumido no binômio informação- 

reação, do qual retiramos a obrigatoriedade da informação e a facultatividade da 

perfeitamente aplicado subsidiariamente ao processo administrativo reação.. . " 241 . 

disciplinar . 

Para melhor esclarecer o entendimento de alguns doutrinadores, parece- 

nos ter o legislador se equivocado (art. 5 O ,  inciso LV da Constituição Federal de 

1988), ao dar maior "amplitude" a defesa do que ao contraditório, já que a defesa 

está vinculada a acusação ocorrida num procedimento judicial formal. 

Sob tal perspectiva, melhor teria sido a Constituição dar tal amplitude ao 

contraditório, que poderia então ter sido chamado contraditório amplo ou amplo 

exercício do contraditório, já que este é o direito de informação e reação e pode ser 

exercido a qualquer tempo, em qualquer fase processual e no curso de qualquer 

procedimento. 

Oportunizar o exercício do contraditório na fase de apuração preliminar 

(sindicância) no processo administrativo significa permitir ao funcionário público 

sobre o qual pende a suspeita de prática de ato infracional a obtenção de 

informação sobre o que se investiga para que este possa esclarecer (direito de 

reação), caso queira, por meio de elementos e informes que venham elucidar os 

fatos investigados. 

Dai, como já mencionamos anteriormente, nas palavras de Gil Ferreira de 

Mesquiia, o entendimento de que: "...a ampla defesa possui conteúdo mais 

240 BARROS, Caio Sérgio Paz de. A incidência do contraditório no inquérito policial. São Paulo: 
Edimor, [I 9- -1, p. C4-20. 

241 MESQUITA, Gil Ferreira de. Princípios do Contraditório e Ampla Defesa no Processo Civil 
Brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 285. 



elaborado, sofisticado. .. ", enquanto que o contraditório "...apresenta-se mais 

simplista, mais rústico.. . " 242. , ou seja, simples direito de informação e reação, como 

menciona Costa Machado 243. 

O certo é que, pela primeira vez, os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa foram expressamente garantidos aos litigantes em 

geral, e a regra constitucional inova, principalmente, quando menciona a palavra 

"litigantes". 

Acerca do tema, ensina Ada Pellegrini Grinover: 

[...I litigantes existem sempre que, num procedimento qualquer, surja um 
conflito de interesses. Não B preciso que o conflito seja qualificado pela 
pretensao resistida, pois neste caso surgirao a lide e o processo 
jurisdicional. Basta que os participes do processo administrativo se 
anteponham face a face, numa posição contraposta. Litígio equivale a 
controvérsia, a contenda, e não a lide. Pode haver litigantes - e os hB - sem 
acusaçao alguma, em qualquer lide. Assim, por exemplo, no processo 
administrativo de menores, mesmo nCio punitivo, podem surgir conflitos de 
interesses entre o menor e seu responshvel legal. Haver$, nessa hipbbse, 
litigantes e a imediata instauraç%o do contradit6rio e da ampla defesa. E 
assim também nos processos administrativos punitivos (externos e 
disciplinares), mesmo antes da acusaç30, surgindo o conflito de interesses, 
as garantias do contraditdrio e da ampla defesa serão imediatamente 

aplicáveis 244. 

Concordamos em parte com este entendimento. O que nos parece é que 

não é possível o exercício da ampla defesa como aventado por Ada Pellegrini 

Grinover, mas apenas do contraditório, que é o direito de "...por meios de todas as 

formas, sem exceção, (...) demonstrar (...) inconformismo em relação aos atos e 

termos do processo" 245, quer seja no processo administrativo em todas suas fases, 

no inquérito policial, civil ou administrativo; ou seja, em qualquer procedimento em 

que haja controvérsia na apuração dos fatos, como forma de colher subsídios 

suficientes para a formulação de uma acusação de qualquer tipo ou natureza. 

242 MESQUITA, Gil Ferreira de. Princípios do Contraditório e Ampla Defesa no Processo Civil 
Brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 192. 

243 Cf. COSTA MACHADO, Antônio CIBudio da. Código de Processo Civil interpretado e 
anotado. Barueri: Manole, 2006, p. 23. 

244 GRINOVER, Ada Pellegrini. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, jan./mar., 1991, 
p. 13. 

245 cf. COSTA MACHADO, Antônio Cláudio da. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 
Barueri: Manole, 2006, p. 23. 



Afinal, "na relação entre contraditório e prova, aquele emerge como 

verdadeira condição de eficácia desta" 246, sendo impreterivel a participação dos 

interessados. 

Note-se que a possibilidade de exercício da ampla defesa, no processo 

administrativo disciplinar, somente se torna viável após a portaria de instauração do 

processo administrativo disciplinar, que transforma o investigado em acusado, o que 

lhe dá, então, condições de exercer o direito a ampla defesa, vale dizer, a 

prerrogativa de utilizar-se de todos os direitos inerentes a esta garantia 

constitucional. 

Nesse sentido, oportuna a lição de Kildare Gonçalves Carvalho, quando 

escreve: "...Deveras, para que se possa decidir a lide é indispensável que sejam 

ouvidas as partes litigantes, sem o que não haverá julgamento justo e nem garantia 

das liberdades constitucionais" 247. 

Para concluir, entendemos que o exercício da ampla defesa somente se 

dará após a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar, enquanto 

que o contraditório pode ser exercido na fase de apuração preliminar ou no curso do 

processo administrativo disciplinar, o que significa poder o investigado (ou indiciado): 

a) intervir (reagir) na fase investigativa a qualquer momento (não existem prazos e 

formas determinadas); 

b) indicar o nome de pessoas, para serem ouvidas, que possam esclarecer os fatos; 

c) fornecer documentos esclarecedores; 

d) solicitar perícia; 

e) solicitar acariação; 

f) utilizar-se de outros meios necessários para esclarecer os fatos. 

246 GRINOVER, Ada Pellegrini. Princípios P ~ O C ~ S S U ~ ~ S  e princípios de direito administrativo no 
quadro das garantias constitucionais. Revista Mestrado em Direito. Osasco: UNIFIEO, Ano 7, 
n.2, 2007, p. 173. 

247 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. 12. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, 
p. 555. 



Utilizar-se de tais meios na fase investigativa, não se confunde com ampla 

defesa, já que, como mencionamos, não existe forma e prazos determinados (como 

ocorre na ampla defesa), trata-se apenas de exercício do contraditório para 

esclarecimento dos fatos intitulados como infracionais. 

3.4 A JURISDICIONALIZAÇÁO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Há tempos Sérgio de Andréa Ferreira já alertava para a chamada 

jurisdicionalização do processo administrativo, ou seja, "...a recepção, pelo mesmo, 

de princípios e regras do processo judicial.. . " 248 , principalmente no tocante as 

garantias de defesa, tornando o processo administrativo o mais justo possível na 

busca da verdade. 

Hely Lopes Meirelles também já apontava para a moderna tendência de 

jurisdicionalização do processo administrativo disciplinar, que imporia condutas 

obrigatórias e formais para que fossem garantidos aos servidores públicos a ampla 

defesa e o contraditório contra abusos da Administração 249. 

Foi assim que, com o avento da Constituição de 1988, asseguraram-se 

aos litigantes e acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, garantindo-se, 

também, de forma específica, por meio do incis0 11 do § 1" do artigo 41, que o 

servidor público estável somente perderá o cargo mediante processo administrativo 

em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

Parece que a positivação de tais princípios em sede constitucional veio 

realmente ao encontro da jurisdicionalização do processo administrativo disciplinar 

no instante em que restringiu o arbítrio da Administração. 

De fato, reduziu-se de forma significativa o poder discricionário da 

Administração Pública para aplicar sanções de forma sumária, dada a necessária 

oportunidade de ser conferido ao servidor público investigado ou acusado o direito 

de reagir pela via do contraditório e da ampla defesa. 

248 FERREIRA, Sérgio de Andréa. A Garantia do Contraditório e Ampla Defesa no Direito 
Administrativo Processual Disciplinar. Revista de Direito Público 19160, p. 62. 

249 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, 2" tiragem, p. 589. 



O que se observa é que esta tendência de jurisdicionalização do processo 

administrativo realmente vem se consolidando ao longo do tempo, tornando as 

cortes superiores propensas a pacificar a matéria, no sentido da obediência, pela 

Administração, aos princípios canstitucionais indicados. 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada 

em 30 de maio de 2007, editou a súmula vinculante no 3, assim redigida: 

Nos processos perante o Tribunal de Contas da Uniao, asseguram-se o 
contraditbrio e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulaçao 
ou revogaçao de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada 
a apreciaçao da legalidade do ato de concessao inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão. 

Trata-se como se vê, da reafirmação da aplicabilidade dos princípios 

constitucionais invocados, especificamente perante o Tribunal de Contas da União. 

Daí a crescente tendência de jurisdicionalização do processo 

administrativo em recepcionar princípios e regras gerais do processo judicial, hoje 

em grande parte constitucionalizados. 

Assim, entendemos que a jurisdicionalização do processo administrativo 

disciplinar encampou princípios e regras gerais do processo judicial e das garantias 

constitucionais outorgadas pela Constituição de 1988, o que nos leva a crer em 

maior transparência das decisões proferidas pela Administração, reduzindo as 

abusividades perpetuadas. 

3.5 A NECESSÁRIA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PARA O SERVIDOR EM 
TODAS AS FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Em qualquer fase da tramitação do processo administrativo disciplinar, ou 

do procedimento de apuração preliminar, o funcionário público investigado poderá 

nomear advogado para assisti-lo, principalmente nos casos em que as informações 

da ocorrência de suposto ato infracional se direcionam a sua pessoa, ainda que não 

esteja formalmente acusado. 



Advertimos que, visando fortalecer o Estado Democrático de Direito, o 

legislador inseriu no texto constitucional de 1988, em seu art. 133, que o advogado 6 

indispensável a Administração da Justiça. 

Com isso, tornou-se necessária a nomeação de causídico para 

acompanhar o servidor público indiciado formalmente ou não, em qualquer fase do 

processo administrativo, pouco importando a gravidade da falta funcional a ele 
atribuída. 

Desde o procedimento de apuração preliminar (aqui considerada a 

sindicância), deve-se ensejar ao servidor público o direito de nomear advogado para 

orientá-lo, afim de assegurar-lhe a possibilidade de examinar os autos, indicar 

testemunhas, juntar documentos, solicitar perícias, contradizer informações. 

Nesse sentido, por analogia, embora se referindo ao processo penal, José 

Carlos Loureiro da Silva entende que o investigado - tratando-se de inquérito policial 

- tem pleno direito de acompanhar o inquérito policial e as diligências de uma 

investigação, por meio de profissional habilitado, concluindo: 

A atual Constituição ampliou significativamente o conceito de direito de 
defesa, não mais limitando-o aos processos judiciais, mas estendendo tal 
garantia a todos OS processos e procedimentos, sejam eles punitivos ou 
não, ainda que não existam indivíduos formalmente acusados ... 250 

Diferentemente, Dalmo de Abreu Dallari afirma categoricamente que "...o 

indiciado deverá ser regularmente citado para a apresentação de defesa, quando 

poderá requerer diligências, sendo certo que poderá fazer-se representar por 

advogado 251 ". 

Note-se 'que o investigado pode fazer-se representar por advogado em 

qualquer momento ou instante do iter procedimental, não sendo apenas em 

250 SILVA, Marcos Antônio Marques da. (Coord.1. Processo Penal e Garantias Constitucionais. 
São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 414. 

251 DALLARI, Dalmo de Abreu. O advogado e a vista dos autos do processo administrativo. Revista 
dos Tribunais 378131. 



determinados momentos do curso do processo (como após a citação), como 

menciona Dalmo de Abreu Dallari, ficando sempre garantida a possibilidade de 

nomeação de procurador. É que o advogado é tão necessário no processo 

administrativo disciplinar, quanto no processo judicial. 

Nesse sentido, tem entendido o Tribunal de Justiça de São Paulo, in 

verbis: 

I...] No processo disciplinar, hA algum tempo, vem sendo observado 
procedimento judicialiforme, que reduz o arbltrio da autoridade 
administrativa diminuindo a discricionariedade própria do exercício do poder 
disciplinar, assegurando ao servidor o direito fundamental de defesa. Face Ci 
tendência de jurisdicionalização do processo administrativo, com que se 
adotam princípios próprios do procedimento criminal, essencialmente no 
que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, B que no caso em exame 
se constata irregularidade a justificar a anulaçao da decisao. ... Nao sendo 
colhida prova testemunhal sob o crivo do contraditório, na presença do 
defensor, que pudesse fazer reperguntas, o processo ficou maculado, face 
ao cerceamento de defesa 252. 

Também nesse diapasão, se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça 

por meio de reiteradas decisões, atestando a redução do arbítrio da autoridade 

administrativa e assegurando ao servidor garantias fundamentais previstas 

constitucionalmente, dentre elas a garantia fundamental a ampla defesa 253. 

Mais recentemente, não só as turmas julgadoras do Superior Tribunal de 

Justiça, mas também na sua Terceira Seção proferiu decisão concessiva de 

mandado de segurança impetrado por servidor público que aduziu ter tido o seu 

direito de defesa cerceado porque não pode participar da fase instrutória do 

252 ANDRADE, Jose Alberto Weiss de. (Coord.). Decisões Administrativas da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 290. 

253 Cf. Superior Tribunal de Justiça - AgRg no REsp no. 743111/CE, 5". Turma, Rel. Min. Felix 
Fisher, v.u., j. 14.1 1.2006, DJ 11.12.2006, p.412; "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEI No 9.784/99. ESTADO. 
APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO. NECESSIDADE. I- (...). I/ - 'A 
presença obrigatória de advogado constituído ou defensor dativo é elementar a essência mesma 
da garantia consti~ucional do direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, 
quer se trate de processo judicial ou administrativo, porque tem como sujeitos não apenas 
litigantes, mas também os acusados em geral' (Precedentes). Agravo regimental desprovido.". 
Em igual sentido: Superior Tribunal de Justiça, MS no 7239/DF, 3a Seção, j. 24.11.2004, DJ 
13.12.2004, p. 212, Rel. Min. Laurita Vaz; "(...) 2. Na hipótese, durante a instrução do Processo 
Administrativo Disciplinar, o Impetrante não contou com a presença obrigatbria de advogado 
constituido ou defensor dativo, cir~~nstância, que, à luz dos precedentes desta Corte de Justiça, 
é elementar a garantia constitucional do direito a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes, quer se trate de processo judicial ou administrativo, porque tem como sujeitos não 
apenas os litigantes, mas tambdm os acusados em geral." 



procedimento administrativo disciplinar, nem se encontrou representado por 

advogado ou defensor dativo: 

Constitucional e administrativo. Recurso ordinário em mandado de 
segurança. Processo disciplinar. Defesa técnica constituida apenas na fase 
final do procedimento. Instrução realizada sem a presença do acusado. 
Inexistência de nomeação de defensor dativo. Principios da ampla defesa e 
do devido processo legal inobservados. Direito liquido e certo evidenciado. 
1. Apesar de não haver qualquer disposição legal que determine a 
nomeação de defensor dativo para o acompanhamento das oitivas de 
testemunhas e demais diligências, no caso de o acusado não comparecer 
aos respectivos atos, tampouco seu advogado constituído - como existe no 
ambito do processo penal -, não se pode vislumbrar a formação de uma 
relação juridica válida sem a presença, ainda que meramente potencial, da 
defesa técnica. 
2. A constituição de advogado ou de defensor dativo é, tambem no ambito 
do processo disciplinar, elementar à essência da garantia constitucional do 
direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
3. O principio da ampla defesa no processo administrativo disciplinar se 
materializa, nesse particular, não apenas com a oportunizaçCio ao acusado 
de fazer-se representar por advogado legalmente constituido desde a 
instauração do processo, mas com a efetiva constituição de defensor 
durante todo o seu desenvolvimento, garantia que não foi devidamente 
observada pela Autoridade Impetrada, a evidenciar a existéncia de direito 
liquido e certo a ser amparado pela via mandamental. Precedentes. 
4. Mandado de segurança concedido para declarar a nulidade do processo 
administrativo desde o inicio da fase instrutbria e, por conseqüência, da 
penalidade aplicada 254. 

Tais decisões ensejaram, recentemente, fosse aprovada pela Terceira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça a súmula n. 343, cujo texto restou assim 

redigido: "é obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo 

administrativo disciplinar 255". 

Portanto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que, em 

qualquer fase do processo administrativo disciplinar, o servidor público deve 

encontrar-se representado por advogado, sob pena do processo administrativo 

disciplinar ser considerado nulo. 

Como o procedimento de apuração preliminar busca somente investigar 

fatos que chegaram ao conhecimento da autoridade, não existindo ainda a figura do 

254 Cf. Superior Tribunal de Justiça, 3a. Seção, ROMS no. 10.837-DF, Rel. Min. Paulo Galloti, por 
maioria, concederam a segurança, j. 28/06/2006, DJ 1311 1/2006. 

255 Disponível em: ~http:llwww.stj.gov.br~porta~~stjlpublicacao/engine.wsp~ Rcesso em 17 set. 2007. 



acusado, mas apenas investigado, entende-se não haver interesse para intervenção 

do Ministério Público. 

A propósito, o procedimento de apuração preliminar, ou o processo 

administrativo disciplinar, interessaria apenas a Administração, exclusivamente a ela 

importaria a obtenção de elementos para posterior aplicação de sanção 

administrativa ao suposto funcionário infrator, não havendo de nenhuma forma, 

neste momento, de se falar na intervenção do parquet. 

Dessa forma, "O poder disciplinar, próprio do Estado-Administrativo, não 

pode ser efetivamente confundido com o poder punitivo penal, inerente ao Estado- 

Sociedade. A punição do último se faz através do Poder Judiciário; já a do primeiro, 

por meio de órgão da própria Administração" 256. 

Vale lembrar que muitas vezes o processo disciplinar (aqui considerado 

como procedimento de apuração disciplinar) será utilizado para eventual denúncia 

criminal. Nesta ocasião, evidentemente, o Ministério Público terá interesse 

processual para atuar como parte, em que poderão ser revistos todos os 

depoimentos e elementos colhidos em sede de processo administrativo disciplinar. 

Não obstante, a Constituição Brasileira de 1988, nos nove incisos do 

artigo 129, estabeleceu quais são as funções institucionais do parquet, bem como 

quais "...os serviços processuais típicos que o Ministério Público é chamado a 

desenvolver em favor da sociedade" 257. 

A Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que instituiu a Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público, em seu artigo 26, inciso III, dispôs: 

' 
Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministkrio Público poder& 
[...I 
1 1 1  - requisitar a autoridade competente a instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo cabível. .. 

256 BOI. AASP no 2,27112.297. 
257 Cf. COSTA MACHADO, Ant6nio CIAudio da. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 

Barueri: Manole, 2006, p. 223. 



Nota-se que, dentre as atribuições do Ministério Público, encontra-se a de 

requisitar a instauração de sindicância a autoridade competente, o que impede a 

instauração por conta própria, exceto na hipótese de inquérito civil, que possui 

previsão constitucional (art. 129, inciso 111, da Constituição Federal de 1988). 

Logo, parece que o Ministério Público tem o momento adequado para 

análise das provas colhidas no processo administrativo disciplinar, não tendo 

nenhum interesse processual antes disso, sobretudo no procedimento de apuração 

preliminar, pois não há qualquer previsão legal que o autorize a intervir nos 

processos administrativos disciplinares. 

Todavia, caso a autoridade competente entenda de plano que há fortes 

indícios de conduta criminosa, poderá enviar cópia de depoimentos e documentos 

necessários ao Ministério Público para instauração do inquérito policial ou, até 

mesmo, para que oferte denúncia criminal, caso entenda suficientes os documentos 

a ele fornecidos, sem que seja necessário aguardar decisão no processo 

administrativo disciplinar. 

Neste sentido, o entendimento de José Armando da Costa: 

Concluindo o relatório da sindicância que a falta disciplinar encontra-se 
tambem prevista como ilícito penal, deverá a autoridade competente, ao 
mesmo tempo em que determinar a instauraçao do processo disciplinar, 
encaminhar ao Ministkrio Público cópia dos autos da sindicância, para que 
sejam, a criterio do representante do parquet, tomadas as providências 
penais cabíveis 258. 

Na obra intitulada "Decisões Administrativas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de São Paulo", sob a coordenação do desembargador paulista 

Bruno Affonso de André, ao mencionar julgados desse órgão, destacou decisão que 

se harmoniza com posicionamento esposado neste tópico, em que o Ministério 

Público seria parte ilegítima para participar de apuração preliminar em processo 

administrativo: "Ministério Público - Ilegitimidade para funcionar em autos de 

sindicância para apuração de falta administrativa praticada por servidor de 

Cartório259. " 

258 COSTA, José Armando da. Teoria e prática do processo administrativo disciplinar. 3. ed. 
Brasília: Brasilia Jurídica, 1999, p. 280. 

259 ANDRÉ, Bruno Afonso de. Decisões Administrativas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 



Ao transcrever os motivos que levaram a tal decisão, asseverou o 

desembargador, citando fundamentação da lavra de outro desembargador (Regis 

Fernandes de Oliveira): 

[...I O problema a ser analisado é um s6. Tem o representante do Ministério 
Publico legitimidade para funcionar em autos de sindicancia para apuraçao 
de falta administrativa relativa a Cartório? A atividade administrativa 
desenvolve-se mediante provocação dos interessados ou sem ela. Na 
primeira hipdtese, os fatos são trazidos a seu conhecimento; na segunda, o 
conhecimento é espontâneo. De qualquer forma, a partir da "notitia" levada 
ao agente público, a atividade desenvolve-se de forma inquisitorial, nao 
possuindo, tecnicamente, "partes". Nem mesmo exige a fiscalização 
ministerial, de vez que preside a atividade o próprio magistrado. É verdade 
que, no caso, o juiz funciona como mero agente administrativo e, se assim 
é, dispensa a participação de dois agentes, uma vez que em outra condição 
nao funcionaria o representante do Ministério Público. Em todo e qualquer 
procedimento administrativo, a presidência é exclusivamente do juiz, 
dispensando a participação de qualquer interessado 260. 

Dessa maneira, inadmissível a intervenção do Ministério Público em 

procedimentos de apuração preliminar, bem como no processo administrativo 

disciplinar; pois, como dissemos, no âmbito do processo administrativo disciplinar, 

nenhum interesse tem o Ministério Público de qualquer intervenção, o que se dará 

em momento oportuno e em procedimento próprio (inquérito policial ou denúncia 

criminal). 

Ademais, o que busca a Administração pelo processo disciplinar é apenas 

apurar se houve ou não falta do servidor em não apurar conduta criminal que seria 

feita por procedimento próprio em momento oportuno. 

3.7 A APLICAÇÃO CONCRETA DO PRINC~PIO DO CONTRADITÓRIO EM 
PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO PRELIMINAR (SINDICÂNCIA) 

A Lei Complementar n. 942, de 06 de junho de 2003, que alterou a Lei n. 

10.261168 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo), dispõe em 

seu artigo 265 que: "...A autoridade realizará apuração preliminar, de natureza 

de Sáo Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, anos 198111982, p. 120-121, item 5.1. 
260 Igual parecer encontramos nas obras intituladas por Decisões Administrativas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 1987, Ed. Revista dos Tribunais, p. 
355, item 178" - Coordenador Des. Sylvio do Amaral, bem como em Decisões Administrativas 
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 1991, Ed. Revista dos Tribunais, 
p. 369, item 139 - Coordenador Des. Onei Raphael Pinheiro Oricchio. 



simplesmente investigativa, quando a infração não estiver suficientemente 

caracterizada ou definida autoria". 

Resta claro, entretanto, que o constituinte, buscando atender pleito de 

jurisdicionalização do processo administrativo disciplinar, diminuiu o poder da 

Administração, oportunizando ao servidor público maiores garantias ao exercício de 

sua defesa, ainda que observados os procedimentos de apuração disciplinar, como 

a sindicância. 

Nesse sentido, José Armando da Costa lembra que: 

[...I por influência deste ditadorial momento político, ainda predominasse 
neste pais, até bem pouco - antes do advento da nossa Carta Magna de 
1988 - a errônea e obscurantista noçao de que pudesse um servidor público 
ser punido sem esboçar um mínimo direito de defesa, nos casos de pena 
disciplinar menos grave 261. 

Assim, o constituinte, no art. 5 O ,  inciso LV, da atual Constituição Federal, 

deixou claro, quando cuidou dos direitos e garantias fundamentais, o dever de ser 

assegurado aos litigantes, quer seja em processo administrativo ou judicial, o 

exercício do contraditório e da ampla defesa, para que não restassem duvidas 

acerca da maior possibilidade de reação frente aos atos praticados pela 

Administração, não fazendo restrição aos ". . .momentos processuais ou 

procedimentais" 262. 

Todavia, após a promulgação da nossa Constituição Federal de 1988, 

muitos julgadores e doutrinadores vêm insistindo na ideia de que, durante a fase de 

apuração preliminar de processos administrativos disciplinares (sindicância - fase de 

investigação), ainda não há de se falar de "processo''. Logo, inexistiriam as figuras 

do acusado e do acusador, não havendo necessidade do funcionário público ser 

ouvid~, OU a ele ser "autorizado" qualquer direito de reação frente aos fatos ali 

colhidos, ainda que se trate de suposta conduta infracional. 

261 COSTA, José Armando da. Processo Administrativo Disciplinar. 3. ed. Brasilia: Brasilia 
Jurídica, 1999, p. 267. 

262 COSTA MACHADO, Antônio Cláudio. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: 
Manole, p. 23. 



Não haveria, assim, intervenção de quem quer que fosse, muito menos a 

possibilidade de nomeação de um advogado. Esta somente seria possível com a 

apuração dos fatos e indícios de conduta infracional a partir de uma portaria 

instaurada. Apenas nesse momento haveria a perspectiva de o funcionário público 

"formalmente acusado" poder reagir e exercer a ampla defesa. 

Embora esta tese tenha sido sustentada por anos pelos doutrinadores e 

julgadores, ela nos parece equivocada, pois a regra constitucional (art. 5 O ,  inciso LV) 

prevê a garantia da ampla defesa e do contraditório ao acusados em geral, motivo 

pelo qual se revela plenamente aplicável, na fase de apuração preliminar, o direito 

de o funcionário público exercer o contraditório, principalmente o "direito de reação" 

de forma ampla, explicando o que ocorreu, trazendo documentos que entenda 

necessários, ou até mesmo indicando as pessoas que tenham conhecimento de 

fatos investigados. 

Acerca do contraditório, acreditamos que há possibilidade de ser exercido, 

até mesmo antes da instauração do processo administrativo, bastando haver 

litigantes para que possa ser exercido o direito de reação as informações trazidas. 

Especialmente naqueles casos em que a colheita de informações dirige- 

se a funcionário específico que, embora ainda não estivesse formalmente acusado, 

seria destinatário de todos os indícios infracionais colhidos para eventual acusação 

formal e posterior sujeição a um processo administrativo disciplinar. 

Nestes casos, na maioria das vezes a autoridade competente jA  teria uma 

mera suposição sobre quem teria cometido a mencionada infração disciplinar e 

trataria o funcionário público como "acusado", ainda que informalmente, 

direcionando os depoimentos para averiguar a conduta específica daquele servidor 

investigado. Estaria estabelecido uma lide (conflito de interesses) e dessa forma, 

assegurado indubitavelmente o direito ao contraditório. 

Na maioria das vezes, ao chegar notícia a autoridade competente para 

apuração de suposta infração disciplinar, caso haja dúvidas acerca dos fatos e da 

autoria, é instaurado o procedimento administrativo de apuração preliminar. 



São ouvidas testemunhas que aparentemente teriam conhecimento dos 

fatos para maior esclarecimento, sobretudo, para saber se o hipotético funcionário 

teria cometido a infração ou não, com objetivo de se verificar a existência de indícios 

suficientes para instauração de portaria para dar ensejo ao processo administrativo 

disciplinar. 

Ora, sendo o contraditório acima de tudo um direito de reação e sendo o 

procedimento de apuração disciplinar dirigido para colheita de depoimentos sobre o 

aparente ato infracional de funcionário público específico, torna-se necessário e 

perfeitamente aplicável o direito ao exercício do contraditório. Um direito de reação, 

ou seja," ... ciência bilateral dos atos e termos do processo e possibilidade de 

contrariá-los" 263, para tentar esclarecer os fatos a ele imputados como infracionais. 

Ainda que não tivesse sido acusado formalmente, apenas "indiciado" ou identificado 

como "suposto infrator", o contraditório fica assegurado. 

Com uma opinião mais abrangente, Ada Pellegrini Grinover entende que 

deva ser oportunizada até mesmo a ampla defesa na fase de apuração preliminar 

(investigativa), baseando-se no entendimento que, para tanto, tenha surgido um 

conflito de interesses e dessa forma haja controvérsia (litígio) 264. 

Embora discordemos em parte desse posicionamento, como visto, por 

entendermos que nesta fase procedimental não haveria a possibilidade de aplicação 

da ampla defesa, somente possível após a instauração da fase litigiosa do 

procedimento de apuração preliminar (processo disciplinar - com início a partir da 

portaria). O servidor público, já formalmente acusado, este sim, exerce o direito à 

ampla defesa e tudo que ela significa, inclusive com o respeito aos prazos e formas 

processuais estipuladas na lei. 

Não havendo qualquer previsão quanto aos "prazos de defesa e 

instrutórios", na fase de apuração preliminar não há que falar-se de ampla defesa, 

mas tão somente, em exercício do direito ao contraditório. 

263 ALMEIDA, Jose Canuto Mendes de. Princíos fundamentais do processo penal. São Paulo: 
Revista do Tribunais, 1973, p.82. 

264 Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, jan.lmar, 
1991, p. 13. 



De outro lado, diferentemente, nos casos em que a autoridade tem noticia 

de que houve uma infração disciplinar sem saber quem a tenha cometido, não há 

que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois a regra constitucional 

prevista no inciso LV do art. 5" da Constituição Federal de 1988 é clara ao 

estabelecer que a aplicabilidade de tais princípios seriam assegurados aos 

"litigantes" em processo administrativo ou judicial e aos "acusados em gerar' e não 

havendo litígio nem acusados, não se deve falar de possibilidade de aplicação do 

contraditório e ampla defesa como prevista pela regra constitucional. 

Ada Pellegrini Grinover, ao definir sindicância como meio de apuração 

sumária que antecede ao processo administrativo com escopo de permitir a colheita 

de elementos informativos para instauração ou não de processo administrativo, 

destaca que, embora em geral não tenha caráter punitivo, a sindicância não deixa de 

ser processo administrativo, pois as vezes, por meio dela pode-se chegar a aplicar 

alguma penalidade ao servidor público investigado, sem que seja instaurada a fase 

litigiosa do procedimento.. . 265 

Como já abordamos anteriormente, tal entendimento não se encontra 

recepcionado pela atual Constituição por não existir mais a possibilidade do 

exercício de qualquer penalização sem que tenha havido o regular processo 

administrativo disciplinar. 

Para aplicação do princípio constitucional do contraditório, pouco importa, 

no caso do processo administrativo, principalmente na fase de apuração preliminar, 

se o servidor público, investigado ou acusado, já está sendo processado ou se há 

apenas indícios de uma suposta autoria infracional, o que importa é que sejam 

oportunizados informação e o direito de reação (contraditório), para querendo se 

contrapor as alegações ou fatos. 

A partir de uma visão mais abrangente do que sejam os "litigantes" e 

"acusados em geral', como mencionada anteriormente a regra constitucional, é que 

qualquer cidadão que se encontre em um litígio (controvérsia) e esteja acusado 

265 GRINOVER, Ada Pellegrini. Do Direito de Defesa em Inquérito Administrativo. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro janlmar. 1991. p. 14. 



(formalmente ou não) tenha salvaguardado o direito de contrapor-se a uma 

informação que poderá levá-lo a um processo, de reagir a imputações atribuídas a 

sua pessoa. 

Em outras palavras, exercer o direito do contraditório na fase de apuração 

preliminar seria apenas contrapor-se de forma a extirpar eventuais atribuições 

infracionais ao funcionário, esclarecendo fatos, até mesmo com elementos e 

diligências necessárias, documentos etc. Podem até mesmo, tais providências, levar 

a crer que o funcionário investigado não tenha cometido o ficto ato infracional, sendo 

desnecessária a instauração de um processo. Atende, acima de tudo, aos princípios 

de celeridade, economia e efetividade processual, vez que poderia ser, o inquérito 

administrativo, arquivado sem sujeição a um penoso processo administrativo 

disciplinar. 

No entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

ao comentarem o inciso LV do artigo 5' da Constituição Federal de 1988, isso se 

intitularia como possibilidade de exercício do contraditório amplo. Mas ainda, 

mencionando o inquérito civil e o policial, como semelhantes a fase de apuração 

preliminar do inquérito administrativo, depreendem que: 

[...I No inquérito existe apenas colheita de elementos e não colheita de 
provas. Nada obstante, é conveniente que a autoridade administrativa que 
presida o inquérito propicie, aos juridicamente interessados, vista dos autos 
do inquérito para que possam manifestar-se como de direito. Quando no 
inquérito - civil policial ou administrativo - puder vislumbrar-se a existência 
de "acusado", deve a ele ser garantido o contraditório amplo, pois a norma 
constitucional fala também de "acusados em geral" como destinathrios da 
garantia constitucional 266. 

Também assinalam os doutrinadores, que nem sempre é possível 

identificar-se de plano quem teria cometido o suposto ato infracional. Em caso de 

não identificação, não existiria qualquer litígio e nem "acusado" (ainda que de forma 

informal). 

Por todo o exposto, resta claro que a regra do contraditório poderá ser 

aplicada em procedimentos de apuração preliminar, como a sindicância. 

266 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada e 
legislação constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.135. 



Para se caracterizar um Estado como Estado Democrático de Direito não 

basta prever na Constituição a participação popular, é preciso que haja previsões e 

mecanismos jurídicos na legislação para garantia dos direitos fundamentais. 

Após a Constituição de 1988, tornou-se impraticável a aplicação de 

qualquer penalidade sem que haja o regular processo administrativo disciplinar. 

Os meios sumários de elucidação preliminar (termos de declaração, 

verdade sabida e sindicância), fornecem colheita de subsídios para o processo 

administrativo. Não servem esses meios para aplicação de quaisquer penalidades 

infracionais, pois e impreterível para tanto, a instauração de processo administrativo 

disciplinar. 

Ao instituir o inciso LV do artigo 5", a Constituição Federal de 1988 deixou 

clara a intenção de diminuir o poder da Administração, dando maior oportunidade ao 

servidor público de se opor a processos administrativos disciplinares. 

Por estabelecer a Constituição que está "assegurado a todos os litigantes 

e aos acusados em geral o princípio do contraditório", não haveria de se excluir a 

possibilidade de exercê-lo em procedimento de apuração disciplinar (principalmente 

sindicância). 

Dentre os princípios previstos pela Constituição Brasileira de 1988, tendo 

sido pela primeira vez positivados em nosso ordenamento jurídico constitucional, o 

contraditório e a ampla defesa são de vital importância para que seja respeitado o 

devido processo legal. 

Embora a Constituição de 1988 tenha ampliado demasiadamente o rol 

dos princípios fundamentais do processo, tais quais: o due process of law, o 

contraditório, a ampla defesa; também aumentou os institutos criados para garantia 

de tais direitos, como o habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança 

coletivos. 



Em havendo litigantes, deve ser oportunizado o direito ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, cada qual em seu tempo. 

O contraditório poderá ser exercido em qualquer procedimento de 

natureza investigativa, tais quais: o inquérito policial, o inquérito civil, todos os 

procedimentos administrativos, principalmente naqueles de apuração preliminar 

(sindicância), desde que direcionada a investigação a pessoa, mesmo que esta não 

se encontre formalmente na condição de acusada. 

A ampla defesa não é aplicável na fase de apuração preliminar 

(sindicância). Somente seria possível exercê-la após portaria de instauração do 

processo administrativo disciplinar, em que o servidor público já estaria formalmente 

considerado como acusado; havendo, portanto, a possibilidade de defender-se de 

forma ampla. 

Somente exerce ampla defesa o réu. Já o contraditório é exercido pelo 

autor e pelo réu. 

Caso não haja acusado, mas somente um fato qualquer, sem que se 

possa identificar de imediato a suposta autoria infracional, não há que falar-se em 

possibilidade de exercício da ampla defesa, porém, pode-se eventualmente exercer 

o contraditório. 

O contraditório tem em si o direito a informação, já a ampla defesa se 

sustenta no contraditório. 

Com o advento da Constituição de 1988 e os princípios constitucionais 

que vieram encartados em seu bojo, tornou-se inviável e inconstitucional a aplicação 

de penalidades administrativas através de meios sumários de elucidação, sendo 

impreterível a instauração de processo administrativo disciplinar para aplicação de 

qualquer penalidade que seja pela Administração. 



Também, tornou-se necessária a nomeação de advogado para orientar o 

servidor público acusado, sob pena de nulidade. 

A Constituição Federal de 1988 não atribuiu competência funcional ao 

Ministério Público para instauração de sindicância ou de processo administrativo 

disciplinar, pois não tem o Ministério Público interesse para intervir em tais 

situações. 

A Carta Magna apresenta-se como garantia dos direitos do homem contra 

o poder arbitrário do Estado, sendo fruto do processo de racionalização da vida 

política e social dos cidadãos, principalmente pelos princípios fundamentais e gerais 

de direito terem sido elevados a categoria de princípios constitucionais. 

Para manutenção do Estado Democrático de Direito é necessário que 

sejam respeitadas as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, bem 

como a separação e autonomia dos Poderes. 
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