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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico cumprirá o papel de analisar o poder disciplinar, a 
sua discricionariedade e a incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa 
em sede de processo administrativo disciplinar, além disso serão analisados os 
argumentos para a edição da Súmula Vinculante n° 5, sob os aspectos formal e 
material. Inicialmente, para situar cronologicamente o discurso, esta dissertação 
abordará a evolução histórica do processo administrativo disciplinar no direito 
brasileiro, demonstrando os caminhos que levaram a construção de um processo 
administrativo não jurisdicional, e os avanços e retrocessos que ocorreram na 
legislação ao longo dos anos. Os princípios e garantias constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar visam garantir uma carreira 
sólida para os servidores, sem que eles não passem por constrangimentos e abusos, 
sem a oportunidade de se defenderem, ou demitidos e exonerados, sem o devido 
processo legal, devido a abuso de poder. No entanto, para ser servidor público, não 
necessariamente, o cidadão precisa saber se defender diante de um possível 
processo administrativo disciplinar. Isto posto, questiona-se: a falta de defesa técnica 
por advogado em processo administrativo disciplinar afeta a garantia constitucional do 
contraditório e da ampla defesa e prejudicar o servidor indiciado? Serão analisados 
todos os argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para a edição da 
Súmula Vinculante nº 5 e analisando-os de forma a verificar a validade constitucional 
da referida súmula., e procedimentos que a dão funcionalidade garantindo aos 
servidores públicos o devido processo legal e especificamente os princípios e 
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.  
 

Palavras-chave: Processo Administrativo Disciplinar - Princípio do Contraditório e da 

Ampla Defesa – Defesa Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The present monographic work with the role of analysis of the disciplinary power, its 
discretion and the incidence of the principles of the adversary and the ample defense 
in the administrative disciplinary process, besides is analyzed the arguments for an 
edition of Binding Summary No. 5, single Formal and formal material. Initially, for the 
context, the process, the process, the process, the process, the process, the process, 
the process, the process, the process, the process, the process, the administration 
process, the jurisdiction, the advanced processes and delays in legislation over the 
years. The principles and constitutional guarantees of the adversary and the ample 
defense in the disciplinary administrative process aim to guarantee a solid career for 
the servants, without they are not constrained and abused, without an opportunity to 
defend themselves, dismissed and exonerated, without the process. due to abuse of 
power. However, to be a public servant, it is not necessary, or citizen needs to know 
whether to advocate, for a fast, disciplinary administrative proceeding. This puts, one 
questions: a lack of technical defense by lawyer in disciplinary administrative process 
affects the constitutional guarantee of the adversary and of the ample defense and 
prejudice of the indicted server? All the arguments used by the Federal Supreme Court 
for an edition of Binding Precedent No. 5 will be analyzed and analyzed in order to 
verify the constitutional validity of the information, offering the functionality of creating 
servers throughout the legal process and specifically the principles and constitutional 
guarantees of ample defense and contradictory. 
 

Key words: Administrative Disciplinary Process - Principle of Contradictory and Broad 

Defense - Technical Defense 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo administrativo é um tema que aguça a todos os que atuam, 

direta ou indiretamente, na Administração Pública. Mais especificamente o processo 

administrativo disciplinar é um tema que possui muitos detalhes e traz consigo 

diversos outros temas relacionados. 

Inicialmente, para situar cronologicamente o discurso, esta dissertação 

abordará a evolução histórica do processo administrativo disciplinar no direito 

brasileiro, demonstrando os caminhos que levaram a construção de um processo 

administrativo não jurisdicional, e os avanços e retrocessos que ocorreram na 

legislação ao longo dos anos. Trazendo, inclusive, o detalhamento do atual sistema 

de correição da Administração Pública Federal. 

Posteriormente, a presente dissertação, trará uma visão ampla do processo 

administrativo na atualidade, buscando analisar as peculiaridades na construção de 

uma relação processual em que a Administração Pública compõe a lide tanto como 

parte interessada parcial, quanto como julgadora e imparcial.  

A ponderações sobre o processo administrativo serão relacionadas sempre 

a lei que regula o processo administrativo no âmbito federal, a Lei nº 9.784/99. 

Buscando nesta lei os princípios constitucionais e administrativos que busquem 

salvaguardar o interesse público sem agir com abuso de autoridade ou desvio de 

finalidade. 

Já que esta distinção tem preocupado muitos doutrinadores, um outro 

objetivo deste trabalho é trazer a diferença de processo de procedimento. Procurar-

se-á mostrar aqui, as principais diferenças entre as correntes doutrinárias na 

caracterização dos dois conceitos. Evidenciando que o procedimento é 

essencialmente uma sucessão predeterminada de atos jurídicos como uma espécie 

de itinerário a ser seguido enquanto o processo é composto por uma série de 

procedimentos necessários para dirimir um litigio.  

Mais adiante ocorrerá a análise do que vem a ser poder disciplinar e quais 

as consequências dele no processo administrativo disciplinar. Neste momento serão 

analisadas as hipóteses de abrangência objetiva e subjetiva da responsabilidade 

disciplinar, bem como o dever de apurar da Administração Pública. 
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O Processo Administrativo Disciplinar, é uma das garantias dos servidores 

públicos em geral que assegura a perda do cargo efetivo somente após o devido 

processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

Não se pode falar de processo administrativo disciplinar na Administração 

Pública Federal, sem correlacionar as regras, direitos e deveres dos servidores 

públicos federais trazidos na Lei nº 8112/90, que rege o regime de pessoal da 

Administração Pública Federal. Tal lei será reiteradas vezes trazida ao longo deste 

trabalho, uma vez que para o ingresso em qualquer cargo público (ainda que em 

caráter temporário), se faz necessário o entendimento e conhecimento da lei que rege 

os servidores públicos, sua estabilidade e as prerrogativas que os protegem de 

eventuais perseguições políticas e das possíveis ilegalidades de outros agentes 

administrativos. 

Isto posto, o objetivo deste trabalho é o de evidenciar a importância da 

garantia constitucional da ampla defesa dentro de um estrito processo legal, esmiuçar 

todas as garantias constitucionais aplicadas ao Processo Administrativo Disciplinar, e, 

verificar todo o procedimento a fim de garantir ao indiciado e a administração Pública, 

os meios legais para que se promova a justiça e não se prejudique, sobretudo, o 

hipossuficiente nesta relação jurídica. 

Assim, com o amparo do conhecimento adquirido pelo autor na realização 

de Processos Administrativos Disciplinares, os quais conduziu e acompanhou durante 

a sua jornada como servidor público federal do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte, e,  por ter verificado ao longo da sua vida profissional 

reiteradas reformas judiciais das decisões administrativas que geram uma quantidade 

elevada de reintegrações dos servidores demitidos ou exonerados, tornou-se 

necessário a busca de um procedimento sólido que alie legalidade, ampla defesa e 

padronização do processo, com o objetivo de se fazer justiça. 

Ao final, o presente estudo visa enriquecer o debate sobre o tema, junto à 

Administração Pública, elencando os pontos mais frágeis do processo administrativo 

disciplinar, e que são constantemente reformados pelo Poder Judiciário. Além disso, 

serão analisados todos os argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para 

a edição da Súmula Vinculante nº 5 e analisando-os de forma a verificar a validade 

constitucional da referida súmula. 

A metodologia utilizada para tal foi o método dedutivo, utilizando-se da 

pesquisa bibliográfica documental.  
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A metodologia utilizada fica evidenciada ao longo de todo o texto, seguindo-

se a análise dos dados envolvidos e as conclusões a que se chegou, completando 

consultados livros, artigos publicados em periódicos, cartilhas e manuais de 

procedimentos e documentos eletrônicos pertinentes ao tema, bem como a legislação 

vigente e entendimentos jurisprudenciais que dispõe sobre matéria em estudo. 

Com o registro das referências e das fontes bibliográficas e documentais, 

buscou-se verificar as semelhanças e diferenças e validar ou negar as premissas 

estabelecidas através da pesquisa bibliográfica e documental, tendo em vista que 

foram  
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2 A EVOLUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Inicialmente, é importante mencionar que a Constituição Federal de 1934, 

ao tratar dos servidores públicos estabeleceu que todos teriam direito a recurso contra 

decisão administrativa que aplicasse pena disciplinar, além disso a carta magna 

garantia a possibilidade da revisão do processo que impusesse a penalidade ao 

servidor.  

Art 170 - O Poder Legislativo votará o Estatuto dos Funcionários Públicos, 
obedecendo às seguintes normas, desde já em vigor:      
 (...) 
 8º) todo funcionário público terá direito a recurso contra decisão disciplinar, 
e, nos casos determinados, à revisão de processo em que se lhe imponha 
penalidade, salvo as exceções da lei militar;  
 9º) o funcionário que se valer da sua autoridade em favor de Partido Político, 
ou exercer pressão partidária sobre os seus subordinados, será punido com 
a perda do cargo, quando provado o abuso, em processo judiciário. (BRASIL. 
Presidência da República. Constituição Federal de 1934) 

 

Ademais, a Constituição de 1934 estabelecia que o funcionário que se 

valesse da sua autoridade em favor de partido político, ou exercesse pressão 

partidária sobre os seus subordinados, seria punido com a perda do cargo, quando 

provado o abuso, em processo judiciário e determinava que os funcionários públicos 

eram responsáveis solidariamente com a Fazenda nacional, estadual ou municipal, 

por quaisquer prejuízos decorrentes de negligência, omissão ou abuso no exercício 

dos seus cargos (BRASIL. Presidência da República. Constituição Federal de 1934). 

Já a Constituição Federal de 1937, que nasceu durante o o regime ditatorial 

do governo Vargas, ao tratar sobre o serviço público, estabelecia que o "servidor 

público estável poderia ser posto em disponibilidade", com vencimentos proporcionais 

ao tempo de serviço. Além disso a Carta de 1937 traz outra inovação, em seu texto 

permite que por motivo de conveniência ou interesse público e a juízo de uma 

"comissão disciplinar" nomeada por Ministro de Estado o servidor poderia ser afastado 

do exercício do cargo que ocupava. 

Em 1946 foi promulgada nova Constituição, já em tempos democráticos, 

que estabelecia que os funcionários públicos estáveis somente poderiam perder o 

cargo nos casos de extinção do cargo ou na hipótese de demissão mediante processo 

administrativo em que lhes fossem assegurada a ampla defesa. Na hipótese de 

extinção do cargo, previa-se que o funcionário estável ficaria em disponibilidade 



13 
 

remunerada até o seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza e 

vencimentos compatíveis com o que ocupava. Por fim, a Carta de 1946 determinava 

que as pessoas jurídicas de direito público interno eram civilmente responsáveis pelos 

danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causassem a terceiros, cabendo 

ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando tivesse havido 

culpa destes. 

Seis anos mais tarde é promulgada a Lei nº 1.711/52, que dispunha sobre 

o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, que previa, entre outras 

disposições, que: a instauração de processo administrativo nos casos em que a 

autoridade tivesse ciência de irregularidade praticada no serviço era obrigatória, ou 

seja, configura-se ato vinculado. O mesmo texto ainda especifica os critérios para a 

realização do processo disciplinar por meio de uma comissão composta por 03 (três) 

funcionários e começam a se desenhar os primeiros procedimentos de cunho 

disciplinar com a obrigatoriedade de promover a citação do indiciado para, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar defesa; reafirmou-se de vez a possibilidade de revisão, a 

qualquer tempo, de processo administrativo que resultasse em aplicação de pena 

disciplinar, clausula suprimida na Constituição Federal de 1937. 

Após o Golpe Militar de 1964, a Constituição Federal de 1967, trouxe duas 

inovações; a primeira é o texto expresso acerca da possibilidade de reintegração do 

servidor demitido, em caso de decisão judicial favorável. E a segunda inovação foi a 

determinação foi a possibilidade de ação regressiva contra o funcionário responsável, 

não apenas nos casos de culpa, como no texto de 1946, mas também nos casos de 

dolo. 

Mais tarde, veio a Constituição Federal de 1988, que determinou que 

seriam três as hipóteses para o servidor perder o cargo; a primeira seria em virtude 

de sentença judicial transitada em julgado; a segunda, mediante processo 

administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; e, a terceira, mediante 

procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurando-se sempre a 

ampla defesa dos resultados da avaliação. Além disso, a nossa Constituição atual 

reconhece a hipótese de reintegração e recondução dos servidores públicos e a 

garantia de o servidor estável ficar em disponibilidade, com remuneração proporcional 

ao tempo de serviço, no caso do cargo de provimento efetivo ser extinto. 

Em 1990, entra em vigor a Lei nº 8.112/90 que, ao dispor sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos da União, estabeleceu, uma série de medias, como a 
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obrigatoriedade da apuração imediata das irregularidades no serviço público, 

mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 

ampla defesa; a possibilidade de afastamento preventivo do servidor pelo prazo de 

até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, a fim de que o servidor não 

venha a influir na apuração da irregularidade;  

A Lei 8.112/90 ainda inovou ao estabelecer que na formação da comissão 

do processo disciplinar serão designados pela autoridade competente três servidores 

estáveis, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo 

superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do 

indiciado. O mesmo texto traz uma série de hipóteses de impedimento para a 

formação da comissão de sindicância ou de inquérito, e estabelece os princípios da 

independência e da imparcialidade da comissão processante.  

O mesmo regime jurídico garante o direito do servidor público de 

acompanhar o processo disciplinar pessoalmente ou por intermédio de procurador, 

arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, 

quando se tratar de prova pericial. 

Outros pontos importante foram a reafirmação dos princípios e garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a utilização dos meios e 

recursos admitidos em direito; e a manutenção possibilidade de revisão do processo 

disciplinar, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a 

inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

 

2.1 As peculiaridades do modelo de processo administrativo brasileiro 

 

Há uma característica essencial do processo jurisdicional, que consiste na 

existência do juiz. A competência para exercitar o poder decisório é atribuída a um 

sujeito que não é titular dos interesses em conflito. É nesse sentido que o juiz é 

imparcial. Ele não é titular dos interesses sobre os quais decide. Em síntese, o 

processo jurisdicional é uma relação trilateral, que reúne as partes e o Estado-

jurisdição. 

No processo administrativo brasileiro, não existe a atribuição da 

competência decisória a um terceiro. No processo administrativo, o sujeito 

encarregado de julgar integra a própria Administração Pública, que é também parte 

no conflito. 
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Anote-se que o direito continental europeu adota um modelo jurídico 

distinto, relacionado ao contencioso administrativo. É vedado ao Poder Judiciário 

decidir sobre processos envolvendo o interesse da Administração Pública. Existe uma 

estrutura jurisdicional administrativa (contencioso administrativo), e o processo 

administrativo é muito semelhante ao processo jurisdicional. Assim se passa porque 

a decisão do litígio cabe a um juiz administrativo, o qual não se constitui como parte 

interessada. (JUSTEN FILHO, 2016, p. 197) 

No Brasil, o processo administrativo é não jurisdicional, já que a jurisdição 

é monopolizada pelo Poder Judiciário (com a ressalva da arbitragem). 

Isso não equivale a afirmar que a autoridade administrativa seja "parcial". 

A imparcialidade do julgador é um requisito de validade da decisão no processo 

administrativo. Mas a autoridade julgadora do processo administrativo integra os 

quadros da Administração Pública. A posição jurídica do magistrado no processo 

jurisdicional é muito distinta daquela do julgador no processo administrativo. 

 

2.2 A não aplicabilidade de institutos jurisdicionais 

 

Após uma breve exposição da evolução da legislação acerca do processo 

disciplinar no Brasil ao longo do século XX, cabe destacar que a Lei nº 8.112/90 tem 

sido objeto de severas críticas, pois há sérios problemas em se adaptar o processo 

disciplinar atual a luz dos princípios constitucionais estabelecidos pela CF/88, 

principalmente, o juiz natural, o contraditório e a ampla defesa.  

As características do processo administrativo no Brasil impedem a 

aplicação de institutos existentes no processo jurisdicional. Há diferenças 

insuprimíveis entre a função jurisdicional e a função administrativa. Certas 

peculiaridades essenciais do processo jurisdicional não podem ser aplicadas ao 

procedimento administrativo (e vice-versa). A disputa sobre a distinção entre 

processos jurisdicionais e administrativos se traduz de modo mais evidente na 

controvérsia sobre o princípio do juiz natural. 

O princípio do juiz natural é uma decorrência da existência de uma estrutura 

organizacional permanente, algo que é inerente ao Poder Judiciário. O Poder 

Judiciário desempenha a função jurisdicional de modo contínuo e permanente, razão 

pela qual é integrado por um conjunto de magistrados, cuja competência é fixada de 

modo abstrato e geral. O princípio do juiz natural significa a vedação à criação de 
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regras de competência e de jurisdição específicas para um caso concreto 

determinado. Ou seja, o "juiz natural" é aquele que, segundo as regras gerais e 

abstratas, editadas antes do surgimento do litígio, foi investido da competência para 

decidir a controvérsia. 

Ora, essa situação não se passa no tocante à atividade administrativa. 

Mesmo que se imponha à Administração Pública o dever de julgar - muito similar, em 

alguns casos, à função jurisdicional -, isso não conduz à existência de um corpo 

permanente de servidores encarregados da função decisória. Como regra, o 

surgimento de um litígio no âmbito administrativo acarreta a necessidade de constituir 

um órgão julgador. Então, não cabe aludir à aplicação do princípio do juiz natural no 

âmbito do processo administrativo. 

No entanto, há duas ressalvas essenciais a serem feitas. A primeira reside 

em que será aplicável o princípio do juiz natural sempre que existir uma estrutura 

estável e permanente, na via administrativa, de servidores encarregados da função 

julgadora. Se tal se passar, será vedado criar um órgão específico, diferenciado, 

composto apenas e especificamente para decidir uma certa controvérsia.  

A segunda ressalva consiste em que a ausência de uma garantia de juiz 

natural nos processos administrativos não equivale a autorizar o abuso ou a eliminar 

a garantia da imparcialidade. É evidente que não é constitucional instituir um órgão 

julgador integrado por sujeitos destituídos de imparcialidade, de modo a restringir a 

garantia do devido processo administrativo. Este é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: 

(...) 7. A garantia do juiz natural está normalmente ligada aos processos 
judiciais. Todavia, no caso específico dos magistrados, a Constituição previu 
um juízo natural para a aplicação de penas disciplinares, se é que se pode 
assim ser chamado, tendo em vista que a atuação dos Tribunais, nesse caso, 
é administrativa, o qual, se não for observado, gera nulidade absoluta (RMS 
24.585/SP, 6.ª T., rel. Min. Jane Silva, Des. convocada do TJ/MG, j. 
02.12.2008, DJe 19.12.2008). 
1. A aplicação do princípio do juiz natural mostra-se viável em sede de processo 
administrativo, como corolário dos princípios da segurança jurídica, do devido 
processo legal e da ampla defesa. Sem embargo dessa orientação, verifica-se 
que na hipótese não houve ofensa ao princípio destacado. (RMS 24.258/RN, 
1.ª T., j. 13.11.2007, rel. Min. Denise Arruda, DJ 12.12.2007). 

A ausência de aplicação do princípio do juiz natural não equivale a eliminar a 

garantia do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade no julgamento. 

  



17 
 

3 PROCESSO E PROCEDIMENTO 

 

A distinção entre procedimento e processo administrativo tem preocupado 

os doutrinadores. Nesta dissertação, adota-se orientação propugnada por Romeu 

Felipe Bacellar Filho no sentido de que procedimento não é uma espécie abrangida 

no gênero processo. O procedimento é essencialmente uma sucessão 

predeterminada de atos jurídicos, como uma espécie de itinerário a ser seguido. 

(BACELLAR FILHO. 2013, p. 52) 

Já o processo, segundo a concepção usual, é uma relação jurídica 

destinada a compor um litígio mediante a observância necessária de um 

procedimento. Portanto, o processo é uma solução jurídica para a composição de 

conflitos de interesses. Tal solução se caracteriza pela adoção de um procedimento 

que assegure o contraditório e a ampla defesa. 

 

3.1 A procedimentalização 

 

Salvo situações excepcionais, todo ato administrativo deve ser produzido 

no bojo de um procedimento. Como afirma Bacellar Filho: 

 O procedimento configura requisito essencial da atividade estatal, pois 
constitui forma de exteriorização de competência. Mesmo os atos 
administrativos relativamente simples envolvem uma sequência de atos 
direcionados a um ato final. O conteúdo e a validade dos atos administrativos 
dependem da observância ao procedimento devido. Isso não significa o 
desaparecimento do instituto do ato administrativo e a sua substituição por 
procedimentos administrativos. Mas não é cabível examinar o ato 
administrativo sem considerar o procedimento a ele referido.” (BACELLAR 
FILHO. 2013, p. 20). 

O instituto do procedimento não é peculiar ao direito administrativo, 

encontrando suas origens no direito constitucional e seu pleno desenvolvimento a 

partir do direito processual (judiciário). 

Na Lição de Marçal Justen Filho, a procedimentalização consiste na 

submissão das atividades administrativas à observância de procedimentos como 

requisito de validade das ações e omissões adotadas. A função administrativa se 

materializa em atividade administrativa, que é um conjunto de atos. Esse conjunto de 

atos deve observar uma sequência predeterminada, que assegure a possibilidade de 

controle do poder jurídico quanto à promoção dos direitos fundamentais (JUSTEN 

FILHO. 2013, p. 186). 
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A atuação administrativa deve materializar-se de modo formal, seguindo 

uma ordenação lógica destinada a evitar a atuação abusiva do titular da competência. 

O formalismo não significa ritualismo inútil. O formalismo do procedimento é uma 

garantia de limitação do poder, de cumprimento das funções estatais e de respeito 

aos direitos fundamentais. 

A procedimentalização impede a concentração decisória num ato imediato 

e único. Mais ainda, assegura a oportunidade de manifestação para todos os 

potenciais interessados, a qual deverá ser promovida (em princípio) previamente a 

qualquer decisão. Marçal Justen Filho ensina: 

O procedimento consiste em sucessão predeterminada de atos, 
encadeados logicamente entre si e acarreta dois efeitos fundamentais. 
Por um lado, a procedimentalização produz impossibilidade de 
decisões imediatas e de escolhas fundadas em critérios meramente 
subjetivos de autoridade. Por outro, assegura a participação dos 
interessados na formação do ato estatal. (JUSTEN FILHO. 199, p. 74). 

  
Enfim, a procedimentalização exige que toda e qualquer decisão 

administrativa seja logicamente compatível com os eventos que lhe foram 

antecedentes e se traduza em manifestação fundada em motivos cuja procedência é 

requisito de validade (JUSTEN FILHO. 2013, p. 187). 

 

3.2 A definição de procedimento 

 

O procedimento consiste numa sequência predeterminada de atos, cada 

qual com finalidade específica, mas todos dotados de uma finalidade última comum, 

em que o exaurimento de cada etapa é pressuposto de validade da instauração da 

etapa posterior e cujo resultado final deve guardar compatibilidade lógica com o 

conjunto dos atos praticados. 

O procedimento configura uma fragmentação da competência decisória, a 

qual é pulverizada em uma pluralidade de atos formalmente diversos, mas 

logicamente inter-relacionados. Há um ato decisório final, que é indissociável dos que 

o antecedem. O ato final é o resultado das etapas anteriores. 

 

3.3 O controle do poder 
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O procedimento tem natureza instrumental. É um meio de evitar o exercício 

abusivo do poder jurídico. A procedimentalização da atividade estatal produz efeitos 

equivalentes aos da separação dos Poderes. As duas concepções desempenham a 

mesma função de controle, uma vez que se trata de evitar o poder absoluto e 

concentrado. 

A procedimentalização conduz a uma espécie de fracionamento da 

competência, internamente a cada órgão. Inviabiliza-se o exercício da competência 

decisória em um momento concentrado e único. O exercício do poder jurídico é diluído 

no curso de uma série de atos, ordenando-se segundo um postulado de coerência 

lógica. 

Mas a procedimentalização também significa uma partilha qualitativa de 

poder, no sentido de que acarreta a participação de uma pluralidade de sujeitos para 

a produção de um ato jurídico. Acentua-se sua proximidade funcional com o instituto 

da separação de Poderes quando o processo comporta a obrigatoriedade de 

participação da comunidade e de audiência com o público em geral. 

Em suma, o processo é instrumento de grande relevância para o controle 

do poder estatal. Tomando-se a expressão controle no sentido de fiscalização, o 

processo permite a verificação da regularidade dos atos decisórios. É possível 

determinar se a decisão foi precedida das formalidades indispensáveis, com 

observância dos princípios jurídicos pertinentes. A infração ao procedimento acarreta, 

como regra, presunção de invalidade da decisão adotada. Os terceiros ou a própria 

autoridade que emitiu o ato dispõem da possibilidade de reconstrução histórica da 

formação e exteriorização da vontade decisória. 

O processo também propicia o controle na acepção de determinação e 

influência sobre a conduta futura dos agentes estatais. Seja pela possibilidade de 

fiscalização posterior acerca da regularidade dos atos praticados, seja pelo dever de 

coerência com os atos passados, a evolução do processo tende a eliminar a prática 

de atos abusivos. Nesse sentido, a decisão final é produto dos eventos ocorridos no 

curso do processo. Como assinala Odete Medauar: "No âmbito estatal, a 

imperatividade característica do poder, para não ser unilateral e opressiva, deve 

encontrar expressão em termos de paridade e imparcialidade no processo 

preordenado" (MEDUAR. 2016, p. 187). 
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4 O PODER DISCIPLINAR 

 

4.1 Considerações Iniciais 
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Significa o poder-dever da administração pública em apurar as infrações 

cometidas no seu interior. É a incumbência que a administração tem para apurar e, 

caso seja necessário, punir o infrator.  

Poder disciplinar diz respeito a uma relação de sujeição especial. Isto é, o 

poder disciplinar só é exercido por quem possui vinculo especifico com a 

administração pública. O exemplo clássico é o servidor público federal que possui na 

8.112 8112- regime disciplinar. 

O aluno de uma universidade federal, esse aluno está em uma relação de 

hierarquia e está sujeito ao controle disciplinar, apesar de não ter vinculo profissional, 

possui um vínculo acadêmico, ou seja, especial. 

Celso Antônio Bandeira de Melo traz um exemplo bastante didático de um 

particular que sofre com o poder disciplinar, trata-se da situação de um cidadão que 

toma um livro de empréstimo em uma biblioteca e o devolve com atraso, amassado 

ou danificado, o particular sofrerá sansões como a suspensão temporária de realizar 

empréstimos, multas ou mesmo reposição de valores ao erário pelos danos causados 

nos livros. Tais medidas em primeiro momento poderiam advir de um possível poder 

de polícia, entretanto, como existe um vínculo especifico entre o particular e a 

administração o poder aplicado é o poder disciplinar. 

Ou seja, se a pessoa possui um vínculo especifico com a administração e 

deste vinculo pode-se gerar uma sanção, a pessoa está sobre a incidência do poder 

disciplinar. Não se trata de uma sujeição geral, mas sim de uma sujeição especial. 

Podemos, então, conceituar o Direito Disciplinar como sendo o conjunto de 

princípios e normas que objetivam, através de vários institutos próprios, condicionar e 

manter a normalidade do Serviço Público”. (COSTA, 1981, p. 3). 

 

4.2 Discricionariedade e Vinculação 

 

É importante compreender os conceitos de discricionariedade e vinculação 

para que se entenda o conteúdo do Poder Disciplinar. Esta classificação se baseia e 

é feita com base no grau de liberdade do modo de atuar do agente público. 

Para compreender de uma forma mais clara essa diferenciação, é preciso 

ter como premissa que a atuação da Administração Pública deve ser completamente 

adstirta à lei, e somente a lei poderá determinar os liames do modo de agir do agente 
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público, de modo que todas as facetas da atuação do agente público são submissas 

à lei.  

É a norma legal quem tem o poder de determinar a vinculação ou a 

discricionariedade do ato administrativo, considerando que a lei poderá vir a 

determinar a forma de atuação deste agente, concedendo a este, ou não, uma 

margem de escolha, observando os limites legalmente estabelecidos, assim, temos 

duas situações, atos em que a lei permite ao agente um possibilidade de escolha, 

entendido como um ato discricionário, ou ainda, nas situações em que a lei estabelece 

todos os atos a serem praticados pelo agente, sem que reste atribuída a este, uma 

possibilidade qualquer de escolha, configurando pois uma atuação vinculada 

(CARVALHO, 2015, p. 117).  

Assim, podemos compreender que o poder disciplinar é vinculado à 

obrigatoriedade de punição, mas discricionário em relação à sanção aplicável no caso 

concreto. 

Conforme ensina de Di Pietro (2015, p. 96): 

O poder disciplinar é discricionário, o que deve ser entendido em seus 
devidos termos. A Administração não tem liberdade de escolha entre punir e 
não punir, pois, tendo conhecimento de falta praticada por servidor, tem 
necessariamente que instaurar o procedimento adequado para sua apuração 
e, se for o caso, aplicar a pena cabível. Não o fazendo, incide em crime de 
condescendência criminosa, previsto no artigo 320 do Código Penal e em 
improbidade administrativa, conforme artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429, de 
2-6-92. 
 

Isto posto, entende-se que esta discricionariedade existe de forma limitada 

em determinados aspectos da aplicação das sanções. Partindo-se da ideia que as 

normas que regulam os servidores públicos, ao definirem as infrações funcionais não 

estabelecem regras extremamente rígidas, como as normas estabelecidas na esfera 

criminal, de modo que confere ao Administrador Público. 

Assim, se abre a possibilidade de o administrador reconhecer ou não 

determinado ato como ilícito, onde a lei, muitas vezes faz uso de expressões 

imprecisas, atribuindo à Administração a possibilidade de enquadramento em uma 

outra infração, como podemos destacar a título de exemplo, as expressões “agir de 

maneira desidiosa” ou mesmo a famosa expressão “ineficiência no serviço”, que em 

muitos casos podem vir a ser punidos com demissão. 

Outro ponto completamente abstrato no campo disciplinar é a expressão 

“falta grave”, que seria punível com suspensão, como se valorar o que vem a ser uma 
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falta grave? Tal expressão dependeria de uma valoração a ser determinada no caso 

concreto. 

Nesta senda, o brilhante doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello 

(2010, p. 430) traz a seguinte passagem: “a discricionariedade existe, por definição, 

única e tão somente para propiciar em cada caso a escolha da providência ótima, isto 

é, daquela que realize superiormente o interesse público almejado pela lei aplicada”. 

Desta forma, a discricionariedade se manifesta no momento do 

enquadramento da infração, de modo que, uma vez definida que determinada conduta 

foi um ato infracional, a sanção não poderá ser escolhida, devendo corresponder à 

que esteja pois previamente determinada na lei, configurando assim pois, uma 

atuação vinculada do Administrador.  

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se 

observa do julgado apresentado a seguir: 

[...] 1. Por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa 
humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo 
de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a Servidor 
Público em razão do cometimento de infração disciplinar, de sorte que o 
controle jurisdicional é amplo, não se limitando, portanto, somente aos 
aspectos formais. Precedente. (...) (MS 13.083/DF, STJ – Terceira Seção, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento 13.05.2009, DJe 04.06.2009) 
(grifos do autor). 

 

Assim, não se pode afirmar que o Poder Disciplinar seria de todo 

discricionário, haja vista que este se manifesta na liberdade de escolha quando do ato 

do juízo de valor do Administrador na definição da infração funcional, limitando-se ao 

conteúdo normativo decorrente desta escolha. Não cabendo ao administrador fazer 

juízo de valor em relação à instauração do processo e a aplicação da sanção, haja 

vista que o agente público não possui liberdade sobre estes atos. 

Helly Lopes Meirelles (2016, p. 121) define o poder vinculado como “o 

poder vinculado ou regrado é aquele que estabelece único comportamento possível a 

ser tomado pelo administrador diante de casos concretos, sem nenhuma liberdade 

para juízo de conveniência e oportunidade”.  

Essa classificação alcança as situações em que a lei, ao criar aquele ato 

administrativo, tratou-se de definir todos os seus elementos de forma objetiva, sem 

levar em consideração a subjetividade do agente, vedando que este estabeleça uma 

espécie de valoração acerca da conduta exigida pela lei. A lei define a única conduta 

a ser seguida pelo agente, de modo que, considerando que todos os requisitos legais 
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do ato estejam previamente atingidos, caberá ao administrador tão somente, a prática 

de ato previamente definido pelo diploma normativo que não somente prevê como 

determina a atuação do agente público sempre que a previsão legal se concretizar 

(CARVALHO, 2015, p. 118). 

Assim leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015, p. 91): 

O chamado “poder vinculado”', na realidade, não encerra "prerrogativa" do 
Poder Público, mas, ao contrário, dá ideia de restrição, pois, quando se diz 
que determinada atribuição da Administração é vinculada, quer-se significar 
que está sujeita à lei em praticamente todos os aspectos. O legislador, nessa 
hipótese, preestabelece todos os requisitos do ato, de tal forma que, estando 
eles presentes, não cabe à autoridade administrativa senão editá-lo, sem 
apreciação de aspectos concernentes à oportunidade, conveniência, 
interesse público, equidade. Esses aspectos foram previamente valorados 
pelo legislador. 
 

Ainda que a atuação seja discricionária, ela está completamente adstrita a 

lei, não se pode afastar a incidência da legalidade para validação do ato 

administrativo, de modo que a atuação do agente também se encontra definida pela 

lei, entretanto a mesma lei elenca as possibilidades em que o agente pode agir dentro 

da discricionariedade e a solução mais adequada, fazendo uso de um juízo de 

conveniência e oportunidade, e sempre se atentando à busca pelo interesse público. 

A atuação é discricionária quando a Administração, diante do caso concreto, tem a 

possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e 

escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito”. 

A doutrinadora Maria Silvia Zanella Di Pietro preceitua: 

[...] a discricionariedade, sim, tem inserida em seu bojo a ideia de 
prerrogativa, uma vez que a lei, ao atribuir determinada competência, deixa 
alguns aspectos do ato para serem apreciados pela Administração diante do 
caso concreto; ela implica liberdade a ser exercida nos limites fixados na lei. 
No entanto, não se pode dizer que exista como poder autônomo; o que ocorre 
é que as várias competências exercidas pela Administração com base nos 
poderes regulamentar, disciplinar, de polícia, serão vinculadas ou 
discricionárias, dependendo da liberdade, deixada ou não, pelo legislador à 
Administração Pública (DI PIETRO, 2015, p. 91). 

 

Não podemos confundir, entretanto, essa margem de discricionariedade 

com uma ação arbitrária e pessoal do agente administrador público, que seria uma 

atuação fora dos limites da lei. Entretanto a discricionariedade não se trata de um 

poder absoluto, haja vista que é limitada ao cumprimento de uma administração eficaz 

e transparente, e que priorize sempre o interesse público. 

Há ainda situações em que a discricionariedade se manifesta pela 

possibilidade do agente estabelecer uma valoração de conveniência e oportunidade. 
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As possibilidades que o agente pode se valer não são definidas de maneira expressa 

em lei, entretanto permite que o agente se valha de conceitos jurídicos vagos ou 

indeterminados, devendo este agente se valer de sua carga valorativa para que se 

faça o melhor juízo de conveniência.  

Nas palavras de Matheus Carvalho (2015, p. 119): “Na discricionariedade, 

primeiramente, o legislador atribui ao aplicador da lei o encargo de produzir a melhor 

atuação, valorando as circunstâncias fáticas. Sendo assim, compete ao agente fazer 

a escolha entre atuar ou não, bem como, em relação à forma de atuação”. 

Conforme a gravidade do fato a ser punido, a autoridade escolherá, entre 

as penas legais, a que consulte ao interesse do serviço e a que mais bem reprima a 

falta cometida. Neste campo é que entra o discricionarismo disciplinar. Isto não 

significa, entretanto, que o superior hierárquico possa punir arbitrariamente, ou sem 

se ater a critérios jurídicos (MEIRELES. 2016, p. 147). 

Não é este, portanto, o significado da discricionariedade disciplinar. O que 

se quer dizer é que a Administração pode e deve, atendo-se aos princípios jurídicos, 

em especial os da razoabilidade e da proporcionalidade, e às normas administrativas 

específicas do serviço, enquadrar a falta cometida e dosar a pena disciplinar, em face 

de fatos concretos apurados pelos meios regulares - processo administrativo ou meios 

sumários –, conforme a maior ou menor gravidade da falta, ou a natureza da pena a 

ser aplicada. 

A disciplina aplicada aos servidores públicos decorre da hierarquia da 

Administração, daí o porquê de a doutrina entender que o poder disciplinar seria, pois, 

uma consequência do poder hierárquico. Ora, se é atribuição dos agentes superiores 

fiscalizar a atuação dos agentes públicos, a possibilidade de se exigir o cumprimento 

legal da norma, e caso não reste satisfeita esse cumprimento legal, deverá aplicar a 

respectiva penalidade. É por isso que se diz que para os servidores públicos, a 

disciplina decorre da hierarquia.  

Essa incidência da disciplina nos cargos públicos incide ainda nas carreiras 

do Ministério Público e da Magistratura, onde, muito embora, não haja hierarquia no 

exercício de suas funções, a incidência do poder disciplinar existe no tocante ao 

aspecto funcional da relação de trabalho, ficando os seus membros sujeitos à 

disciplina interna da instituição. 

Como bem preceitua Ricardo Alexandre e João de Deus (2015, p. 226): 
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Quando há vínculo funcional, o poder disciplinar é decorrência do poder 
hierárquico. Em virtude da existência de distribuição escalonada dos órgãos 
e servidores de uma mesma pessoa jurídica, compete ao superior hierárquico 
dar ordens e exigir do seu subordinado o cumprimento destas. Caso o 
subordinado não atenda às determinações do seu superior ou descumpra o 
dever funcional, o seu chefe poderá (poder-dever) aplicar as sanções 
previstas no estatuto funcional. 

 

O poder disciplinar possui relação direta com o poder hierárquico, contudo, 

são institutos diversos entre si, haja vista que um não se confunde com o outro. O 

poder hierárquico implica na possibilidade de a Administração distribuir e escalonar 

funções executivas, ao passo que como atribuição do poder disciplinar estaria o 

controle do desempenho dessas funções e da conduta interna dos servidores, 

manifestando-se na possibilidade de responsabilização em virtude da prática de 

condutas definidas como faltas, surgindo assim, do interesse e da necessidade de se 

aperfeiçoar a atividade pública. Ora, este entendimento é claro ao se observar que a 

administração apenas faz uso do poder disciplinar para buscar benefícios ao serviço 

público, e, perseguindo esse objetivo, é o único juiz da conveniência e oportunidade 

da punição do servidor, dentro das normas específicas da repartição (MEIRELLES, 

2016, p. 146). 

Como outrora destacado, o poder disciplinar pode vir a alcançar ainda 

particulares que apresentam algum vínculo contratual com a Administração Pública, 

como seriam, pois, o caso dos funcionários contratados mediante a terceirização de 

serviços. Nessas hipóteses, não haveria a incidência do poder hierárquico, haja vista 

que não há que se falar em hierarquia entre o particular e a administração. Nesses 

casos, o fundamento basilar da incidência do poder disciplinar sobre estes 

particulares, seria a supremacia do interesse público diante do interesse privado. É 

ainda sob esse fundamento, que se entende, a título de exemplo, a incidência do 

poder disciplinar sobre os estudantes de escolas públicas, que, em virtude de seu 

vínculo com a Administração Pública, encontram-se, pois, sujeitos ao Poder 

Disciplinar. 

Outra distinção a ser feita diz respeito as diferenças entre o poder 

disciplinar, como poder punitivo funcional, e o poder sancionador que é objeto de 

estudo do Direito Penal, este entendido como um poder punitivo em geral que se trata 

de uma atribuição estatal como prerrogativa de sua relação com os indivíduos em 

geral, tendo como objetivo precípuo, a defesa da ordem pública, que é completamente 
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distinto do poder disciplinar, que necessita que haja uma relação jurídica específica 

entre a Administração Pública e os seus agentes. 

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles (2016, p. 146): 

Não se deve confundir o poder disciplinar da Administração com o poder 
punitivo do Estado, realizado através da Justiça Penal. O poder disciplinar é 
exercido como faculdade punitiva interna da Administração e, por isso 
mesmo, só abrange as infrações relacionadas com o serviço; a punição 
criminal é aplicada com finalidade social, visando à repressão de crimes e 
contravenções definidas nas leis penais, e por esse motivo é realizada fora 
da Administração ativa, pelo Poder Judiciário. A punição disciplinar e a 
criminal têm fundamentos diversos, e diversa é a natureza das penas. A 
diferença não é de grau; é de substância. Dessa substancial diversidade 
resulta a possibilidade da aplicação conjunta das duas penalidades sem que 
ocorra bis in idem. Por outras palavras, a mesma infração pode dar ensejo a 
punição administrativa (disciplinar) e a punição penal (criminal), porque 
aquela é sempre um minus em relação a esta. Daí resulta que toda 
condenação criminal por delito funcional acarreta a punição disciplinar, mas 
nem toda falta administrativa exige sanção penal. 
 

Outra distinção entre os dois institutos, refere-se ao discricionarismo como 

característica do poder disciplinar, haja vista que o mesmo não se encontra vinculado 

a uma definição prévia em lei acerca da infração funcional e da respectiva sanção. 

Assim, não há que se falar no poder disciplinar, a incidência do princípio da pena 

específica, que marca todo o Direito Penal, ao definir que não há crime sem prévia 

cominação legal, "nullum crimen, nulla poena sine lege", não havendo, pois, incidência 

do mesmo, em matéria de Poder Disciplinar. 

As penas disciplinares previstas no ordenamento jurídico, definidas pela Lei 

n° 8.112 de 1990, em seu artigo 127, são de seis espécies, enumerando-se nesta 

ordem crescente de gravidade: 1) advertência; 2) suspensão; 3) demissão; 4) 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 5) destituição de cargo em comissão; 

6) destituição de função comissionada. A enumeração das penas em ordem crescente 

de gravidade não quer dizer que o superior tenha que começar sempre pela mais 

branda para atingir a mais rigorosa. 

É indispensável para que se estabeleça a legalidade da punição interna da 

administração, que se proceda com a apuração regular da falta disciplinar, como uma 

limitação à discricionariedade do poder disciplinar, vedando assim, que este 

Administrador estabeleça punição arbitrária ao subordinado, devendo inicialmente 

proceder com a apuração da falta através dos meios legais compatíveis com a 

gravidade da pena que será aplicada, oportunizando ao administrado, que este faça 

uso de seu direito de defesa, sob a pena de que esta punição aplicada sem a 

observância destes elementos, venha a ser ilegítima e por conseguinte, invalidada 



28 
 

pelo Poder Judiciário, haja vista incorrer em inobservância do devido processo legal, 

cabendo a impetração de mandado de segurança para que se tenha assegurado o 

devido processo legal, procedendo com a anulação do processo disciplinar a partir do 

momento em que nasceu o vício de nulidade (MEIRELLES, 2016, pp. 147-148). 

Nas palavras de Barros Júnior (1972, p. 207) apud Meirelles (2016, p. 148), 

“a discricionariedade da punição disciplinar se reduz também no que tange ao 

procedimento para aplicá-la. O processo disciplinar tende a uma jurisdicionalização 

acentuada, mediante adoção de um contraditório moderado no seu processamento”. 

Outro elemento de validade da punição disciplinar é a motivação da 

aplicação daquela sanção, sendo vedada a aplicação de punição sem que se tenha 

uma motivação para tal, não podendo vir a ser omitida. Não se trata de uma exigência 

de formalidades exacerbadas, haja vista que nos processos administrativos, vigora o 

princípio do informalismo, nesse interim, podemos entender que a motivação pode 

inclusive vir a ser reduzida, mas jamais dispensada. O Administrador não se encontra 

de todo sujeito às formalidades exigidas em um processo judicial, mas isso não 

significa que lhe é permitido deixar de fazer a indicação clara dos motivos e dos meios 

que fez uso para a apuração daquela falta, ainda que use de meios simples para que 

reste atingida a finalidade do ato administrativo. 

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles (2016, p. 148): 

A motivação destina-se a evidenciar a conformação da pena com a falta e a 
permitir que se confiram a todo tempo a realidade e a legitimidade dos atos 
ou fatos ensejadores da punição administrativa. Segundo a moderna doutrina 
francesa, hoje aceita pelos nossos publicistas e pela nossa jurisprudência, 
todo ato administrativo é inoperante quando o motivo invocado é falso ou 
inidôneo, vale dizer, quando ocorre inexistência material ou inexistência 
jurídica dos motivos. 
 

Assim, a motivação da punição aplicada pelo administrador não implica em 

um afastamento da discricionariedade, mas trata-se de uma legalização desta 

discricionariedade, haja vista que a valoração dos motivos é matéria reservada 

privativamente à sua consideração, sem que outro Poder possa rever o mérito de tais 

motivos. 

 

4.3 Uso e Abuso de Poder 

 

Conforme já explanado nos itens anteriores, os poderes administrativos são 

instrumentos para que a administração alcance o seu bem maior, que é a satisfação 
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do interesse púbico, sem os quais, se tornaria difícil à Administração, o alcance de 

seu objeto precípuo. Os poderes administrativos, sobretudo o disciplinar é uma 

prerrogativa conferida à Administração Pública, que deve regular os atos de seus 

agentes em conformidade com o disposto na lei, em busca da satisfação do interesse 

coletivo. 

Deve se entender que esse caráter instrumental dos poderes 

administrativos impõe limites à atuação estatal, de modo que, em caso de a 

Administração Pública agir de modo a extrapolar o limite do estritamente necessário 

para a satisfação do interesse público, haverá pois a incidência de abuso de poder, 

que, é necessário grifar que o exercício dos poderes administrativos está 

condicionado aos limites legais, inclusive quanto às regras de competência, devendo 

o agente público ser responsabilizado pelos . Abusos, sejam eles decorrentes de 

condutas comissivas ou omissivas (MARINELA. 2015, p. 292)  

A definição clássica do que vem a ser abuso de poder é pacífica na 

doutrina, o abuso de poder se caracteriza quando a Administração Pública, por meio 

dos seus agentes públicos, pratica determinado ato que extrapola flagrantemente o 

disposto na lei. Outra hipótese é a prática de um ato administrativo cuja finalidade se 

distancie da finalidade previamente estabelecida pela legislação.  

Cabe frisar que, se tratando de abuso de poder, este geralmente ocorre por 

condutas comissivas, entretanto também pode ser consequência de condutas 

omissivas, como o exemplo de um servidor que deixa de observar um dever legal. 

Ambas as hipóteses de configuração do abuso de poder, implicam em ilicitude do ato 

administrativo decorrente (CARVALHO, 2015, p. 116). 

 

4.3.1 O excesso e o abuso de poder 

   

A doutrina classifica o abuso de poder em duas espécies, desvio de 

finalidade e excesso de poder. 

O excesso de poder enquadraria, pois, as situações em que a autoridade 

competente age de modo a atuar fora dos limites legais de modo a extrapolar a 

competência administrativa que lhe foi concedida, de modo a praticar atos que não 

estão dispostos em lei, configurando vício de competência, que implica na nulidade 

do ato praticado (CARVALHO, 2015, p. 116). 
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Para Celso Antônio Bandeira de melo o abuso de poder é o gênero do qual 

são espécies o excesso de poder e o desvio de poder, a saber: 

 
A tese do d'excês de pouvoir, de excesso de poder surgiu na França como um 
instrumento recursal específico que permitia a denúncia dos cidadãos no que 
concerne a graves irregularidades praticadas pela Administração e que 
viessem a atingir-lhes. Eduardo Garcia de Enterria, em sua obra "As 
Transformações da Justiça Administrativa - Da Sindicalidade restrita à 
Plenitude Jurisdicional. Uma Mudança de Paradigma?" exemplifica tais 
irregularidades com os vícios de competência, a invasão de funções próprias 
dos juízes civis e, posteriormente, a violação direta da lei, alertando, inclusive, 
que em um momento posterior, surgiu o "desvio de poder", que significa a 
utilização de um poder legal para fins distintos daqueles estimados pela lei. 
(MELLO. 2003, p 286) 

 

O desvio de poder seria a atuação de agente público, ainda que, dentro dos 

limites legais, porém, com finalidade diversa da pretendida por lei. Assim, no desvio 

de poder existe o vício em no elemento “finalidade”, dentre os elementos do ato 

administrativo, tanto que alguns doutrinadores tratam o desvio de poder como desvio 

de finalidade. Isto ocorre porque a finalidade do ato é alcançar o interesse da 

coletividade, e assim não sendo respeitado tal requisito, haverá a nulidade do ato por 

estar desconforme com interesse público. 

Do mesmo modo do excesso de poder, o desvio de poder também acarreta 

a nulidade do ato administrativo. Entretanto, trata-se de vício de difícil comprovação 

pois aqui investiga-se a nulidade pela vontade do agente de desviar o ato visando 

atingir interesse diverso ao interesse público. 

O desvio de poder, ou desvio de finalidade, trata de vício na vontade do 

agente, não se questiona a ilegalidade do ato, o ato é legal, entretanto é viciado no 

elemento “finalidade”. 

Em ambos os casos, implicará em nulidade do ato administrativo que será 

discutida por meio de impugnação do ato administrativo ou ainda mediante a 

provocação do Poder Judiciário. Cabe frisar, que o controle exercido pelo Poder 

Judiciário não corresponde ao mérito do ato, mas a sua desconformidade com os 

princípios administrativos, a moral administrativa e o interesse público. A tutela 

jurisdicional não pode interferir na conveniência e oportunidade que a Administração 

tem de editar seus atos, mas pode controlar a legalidade da atuação administrativa.  

 

4.4 O Poder Disciplinar no Regime Jurídico Único dos Servidores Federais 

 



31 
 

Carlos Schmidt de Barros Júnior (1972 apud DI PIETRO, 2002, p.519), 

elenca dois sistemas de processo disciplinar, o primeiro seria o sistema hierárquico, 

neste sistema o superior hierárquico é uma espécie de juiz natural, que atuará com 

exclusividade na investigação da falta e na aplicação da penalidade. Este sistema é 

comumente utilizado para a aplicação de faltas leves. Aqui o superior hierárquico não 

se refere somente ao aspecto de relação de emprego, mas em qualquer outra relação 

com vínculo especial. 

O outro sistema é o misto, e, com relação a processos disciplinares de 

servidores públicos, é o sistema adotado com aqueles que são regidos pela Lei 

8.112/90. Aqui, vários órgãos ou comissões de uma mesma entidade participam dos 

processos em caráter opinativo, recomendando uma pena que pode ser acolhida ou 

não pelo superior hierárquico competente. Há um grau de discricionariedade na 

verificação dos fatos e na escolha da pena aplicável.  

Nesse sentido, o artigo 5°, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, 

asseguram “o processo administrativo com contraditório, ampla defesa com os meios 

e recursos a ela inerentes para todos os litigantes e acusados” (FILHO, 2003, p.61), e 

ainda, estatue que o processo legal é necessário para a privação da liberdade ou de 

seus bens.  

Nesse sentido, o artigo 41, da Constituição Federal de 1988, estabelece 

que o processo administrativo disciplinar é obrigatório para a aplicação das penas que 

resultem em perda do cargo do servidor estável. Além disso, o processo também é 

exigido para a aplicação de penas de suspensão por mais de 30 dias, demissão, 

cassação de aposentadoria e destituição de cargo em comissão, conforme preceitua 

a Lei nº. 8112/90 em seu artigo 146.   

É função precípua do Estado, servir a coletividade, através do agir de seus 

agentes, que são o elemento físico da Administração Pública. Nas palavras de Celso 

Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 282): "existe função quando alguém está investido 

no dever de satisfazer dadas finalidades no interesse de outrem, necessitando, para 

tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las" 

Os poderes administrativos encontram-se dispostos no grupo das 

prerrogativas, pois entende-se que são imprescindíveis para que a atuação do Estado 

esteja voltada para a persecução do interesse público. Assim, os poderes 

administrativos surgem no ordenamento jurídico como instrumentos através dos quais 

o Poder Público deve perseguir o interesse público. Assim, sendo, podemos 
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conceitua-los como “um conjunto de prerrogativas ou de competências de direito 

público, conferidas à Administração, com o objetivo de permitir a aplicação da 

supremacia do interesse público e a realização do bem comum”. (MARINELA, 2015, 

p. 342)   

 

4.5 Princípios Aplicáveis ao Processo Administrativo Disciplinar 

 

A discussão acerca dos princípios aplicáveis ao Processo Administrativo 

Disciplinar, será reduzida, e se baseará na indicação de dispositivos dentre os 

diplomas legais que regulam processo administrativo disciplinar. 

 

4.5.1 Princípio do Devido Processo Legal 

 

O princípio do devido processo legal tem base legal no artigo 5º da Carta 

Magna de 1988, em seu inciso LIV, sendo entendido pela doutrina como o princípio 

base dos processos administrativos, considerando que dele, decorrem os demais 

princípios. Tal dispositivo surge como uma forma de assegurar o Estado Democrático 

de Direito, tendo em vista que não se mostra possível a efetivação deste, sem que 

reste assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório nos processos em geral. 

O principio do devido processo legal, visto como uma garantia 

constitucional, deve ser analisado sob o aspecto processual, bem como pelo aspecto 

material, de modo que pode ser entendido como um instrumento para se alcançar a 

isonomia, pois pode se configura como um meio de assegurar as liberdades, de modo 

a restringir a discricionariedade administrativa e os exageros legislativos. Ora, o 

devido processo legal atua de modo a restringir o poder regulamentador e o poder de 

polícia, assegurando ao Poder Judiciário uma atuação voltada ao controle da 

legalidade dos demais poderes, sendo o mesmo, presente e todas as demais 

jurisdições, seja a jurisdição penal, quando implica diretamente no princípio da 

presunção de inocência, dentre outros, e ainda, na seara cível, buscando assegurar a 

igualdade entre as partes envolvidas em uma lide, assegurando-lhes as mesmas 

condições de produção de provas, e assegurando-lhes o contraditório. 

Este princípio é uma garantia constitucional inafastável, como bem trata a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
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STF. Agravo de Instrumento nº 241.201: Ementa: [...] O Estado, em tema de 
punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o 
destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira 
abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o 
postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade 
ético-jurídica de qualquer medida estatal - que importe em punição disciplinar 
ou em limitação de direitos - exige, ainda que se cuide de procedimento 
meramente administrativo (CF, art. 5º, LV), a fiel observância do princípio do 
devido processo legal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem 
reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma 
insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou 
entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, 
ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do 
próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos (BRASIL, 2011). 
 

Na seara administrativa, este princípio assegura que nenhuma decisão de 

cunho gravoso a ser aplicada a determinado agente público, será aplicada sem que 

reste assegurado a este agente, um procedimento a ser seguido, conforme 

determinação legal, de modo que, após a ocorrência desta sequencia de 

procedimentos determinados por lei, restar provado a ocorrência de uma conduta 

caracterizada como falta leve, o administrador não poderia a seu bel prazer, aplicar 

sanção diversa daquela prevista em lei. 

Nesse sentido, prescreve Moraes (2014, p. 124): 

O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto 
num âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito 
formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-
persecutor e plenitude de defesa (direito à defesa técnica, à publicidade do 
processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e 
julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão 
criminal). 
 

Ainda nessa linha de raciocínio, destaca o conteúdo do o artigo 143 da Lei 

n° 8.112 de 1990, in vebis: “A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 

público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou 

processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa”. 

Daí, conclui-se que, não é possível que a Administração Pública atue de 

modo diverso do modus operandi previsto no texto legal, ainda que sob a possível 

motivação de uma busca por uma “celeridade processual”, ainda que, esta 

inobservância se desse a pedido do agente interessado, pois, a observância do rito 

processual previamente estabelecido em lei se trata de direito indisponível. 

 

4.5.2 Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório 
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Os princípios da ampla defesa e do contraditório tem previsão legal no 

Texto Maior, em seu artigo 5°, inciso LV, e ainda, em sede infraconstitucional, na seara 

administrativa, na Lei n° 9.784 de 1999, em seu artigo 2°, caput¸ e parágrafo único, 

inciso X.  

O conteúdo disposto no diploma legal infraconstitucional mencionado 

acima, assegura ao agente público indiciado em sede de processo administrativo, que 

este participe durante o trâmite processual, assegurando a este, a produção dos mais 

diversos meios de prova, assegurando assim, a ampla defesa e o contraditório em 

todas as fases do processo administrativo disciplinar que possam a trazer algum 

prejuízo à parte. 

Nesse sentido, interessante observar as lições de Tourinho (1987, p. 49): 

De acordo com tal princípio, a defesa não pode sofrer restrições, mesmo 
porque o princípio supõe completa igualdade entre acusação e defesa. Uma 
e outra estão situadas no mesmo plano, em igualdade de condições, e acima 
delas, o Órgão Judicial, como órgão superpartes, para, afinal, depois de ouvir 
as alegações das partes, depois de apreciar as provas, dar a cada um o que 
é seu. 
 

Na mesma esteira de raciocínio, Nery Júnior (2012, p. 137), por sua vez, 

discorre: 

Por contraditório deve-se entender-se, de um lado, a necessidade de dar 
conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às 
partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhes 
sejam desfavoráveis. Os contendores têm o direito de deduzir suas 
pretensões e defesas, de realizar as provas que requereram para demonstrar 
a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidas paritariamente 
no processo em todos os seus termos. 
 

O mesmo doutrinador continua a discorrer: 

O princípio do contraditório, além de fundamentalmente constituir-se em 
manifestação do princípio do estado de direito, tem íntima ligação com o da 
igualdade das partes e o do direito de ação, pois o texto constitucional, ao 
garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer significar que 
tanto o direito de ação quanto o direito de defesa são manifestações do 
princípio do contraditório (NERY JÚNIOR, 2012, p. 135). 
 

Assim discorre o artigo 143 da Lei n° 8.112 de 1990: “A autoridade que tiver 

ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 

imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao 

acusado ampla defesa”. 

A ampla defesa é detalhada no artigo 156 do mesmo diploma legal, que 

discorre: “É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 

pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, 
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produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 

pericial”. 

O princípio do contraditório assegura ao indiciado em processo 

administrativo, que este possa se manifestar de forma contrária, ou ainda apresentar 

sua versão dos fatos, e ainda, apresentar interpretação de norma distinta daquela 

conferida pelo órgão acusador, e ainda, faz surgir a obrigação de que o indiciado 

venha a ser notificado dos atos processuais que lhe sejam possíveis proceder com o 

acompanhamento, para que este indiciado possa rebater a produção de provas por 

parte do órgão acusador. 

 

4.5.3 Princípio da Verdade Material  

   

O procedimento administrativo é orientado à descoberta da verdade 

material, como regra. 

A distinção entre verdade material e verdade formal deve ser bem 

entendida, para evitar resultados absurdos. Utiliza-se a expressão verdade formal 

para indicar que um procedimento tem a finalidade de reconstruir os fatos relevantes 

atinentes a uma questão. Já a verdade material indica a necessidade de que o 

procedimento traduza, de modo efetivo e inafastável, a verdade sobre os fatos objetos 

da controvérsia. 

A distinção apresenta relação direta com a natureza disponível ou não dos 

direitos e interesses em consideração. Sempre que os interesses e direitos 

examinados apresentarem natureza disponível, caberá a seus titulares promover 

todas as medidas necessárias à sua defesa. Então, o resultado obtido no processo 

será qualificado como uma verdade formal. Haverá limites à atuação do julgador para 

interferir sobre a produção da prova - já que caberá precipuamente à parte adotar as 

providências necessárias à defesa dos interesses próprios. 

A existência de interesses e direitos indisponíveis afasta a aplicação desse 

entendimento. A descoberta da verdade deixa de ser uma questão relacionada ao 

interesse da parte, eis que a própria função do julgador compreende promover a 

reconstrução dos fatos. 

No entanto, a distinção nunca poderia resultar na concepção de que a 

ausência de busca da verdade material autorizaria o reconhecimento de versões 

falsas ou a consagração da mentira. 
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É essencial destacar que o procedimento administrativo é orientado à 

busca da verdade material. Isso significa que a autoridade administrativa dispõe de 

poderes para promover diligências e adotar medidas orientadas a revelar a verdade 

sobre os fatos controvertidos. Não lhe cabe uma função passiva no tocante à produção 

de provas ou realização de diligências, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça: 

 
Não bastasse a invocação do princípio da razoabilidade, poderia ainda 
ser invocado o princípio da verdade material como forma de dirimir a 
pretensão mandamental e refutar a equivocada premissa da juntada 
intempestiva do termo de acordo. Por força do princípio da verdade 
material, plenamente aplicável no âmbito do processo administrativo 
enquanto garantia da indisponibilidade do interesse público (...) (RMS 
12.105/PR, 2.ª T., rel. Min. Franciulli Netto, j. 03.03.2005, DJ 
20.06.2005). 

 

4.5.4 Princípio da Presunção de Inocência ou de não culpabilidade 

 

O artigo 5° da Constituição Federal, em seu inciso LVII, discorre que 

ninguém deve ser “considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”. É este o conteúdo do princípio da presunção da inocência, o qual 

discorre que, sem que haja uma decisão judicial transitada em julgado, o indivíduo é 

considerado inocente, que deve ser analisado de forma conjunta com o princípio do 

in dubio pro reo, que determina que não se pode haver qualquer dúvida acerca da 

culpabilidade do agente, para que lhe seja imposta uma condenação.  

Assim, na seara administrativa, ao indiciado em processo administrativo 

disciplinar é assegurado que este não seja tratado como condenado, vedando que lhe 

sejam impostas restrições sem que haja qualquer previsão legal para isso. 

Entretanto, ao Administrador é atribuído a possibilidade de que este 

imponha ao acusado medidas cautelares, como bem preceitua o artigo 147 da Lei n° 

8.112 de 1990, in verbis: 

Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir 
na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo 
disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo 
prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.  
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo 
o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, constam ainda no artigo 172, algumas 

medidas restritivas, como bem se observa de sua redação legal:   



37 
 

Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser 
exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do 
processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. 

 

 

4.5.5 Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade 

 

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem se fazer 

presentes de forma clara em todo o processo administrativo disciplinar.  

Este princípio deve ser observado como uma espécie de meio utilizado 

para resguardar os direitos individuais fundamentais em face de ações arbitrárias da 

Administração Pública, quando a atuação desta acaba por limitar direitos 

fundamentais individuais.  

Nesse sentido, disserta Bonavides (2013, p. 425): 

Uma das aplicações mais proveitosas contidas potencialmente no princípio 
da proporcionalidade é aquela que o faz instrumento de interpretação toda 
vez que ocorre antagonismo entre direitos fundamentais e se busca daí 
solução conciliatória, para a qual o princípio é indubitavelmente apropriado. 
As cortes constitucionais européias, nomeadamente o Tribunal de Justiça da 
Comunidade Européia, já fizeram uso freqüente do princípio para diminuir ou 
eliminar a colisão de tais direitos. 

 

Muito embora este princípio não encontre previsão legal expressa no Texto 

Constitucional, este fato não pode ser entendido como um obstáculo à sua 

obrigatoriedade, pois entende-se que o mesmo se encontra de uma forma implícita no 

Texto Constitucional, em especial, no conteúdo do parágrafo 2° do artigo 5° do Texto 

Constitucional, ao dispor que: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados.” 

Os 78 incisos do artigo 5°, que apresentam de modo expresso diversos 

direitos e garantias fundamentais não esgotam esse rol, haja vista que, como bem 

preceitua o parágrafo 2° do mesmo dispositivo legal, não se pode negar a existência 

de outros direitos que se originam do regime e dos princípios por ela adotados pela 

Constituição, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte. 
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5 A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR 

 

O procedimento administrativo apenas estará apto a produzir todas as suas 

decorrências e garantir a existência de um Estado Democrático se assegurar a 

participação dos interessados na solução do litígio. Nesse ponto, avulta de 

importância o princípio da ampla defesa. 

Pouca utilidade teria um procedimento em que não fosse prevista a livre 

manifestação de todos os interessados, com direito à participação ativa e vedação à 

atuação unilateral de uma das partes. Enfim, o procedimento não consiste na 

observância formalística de um ritual. Não se compadece com o Estado Democrático 

a instituição de procedimento com perfil arbitrário ou prepotente. 
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Também haveria frustração do princípio da ampla defesa se a audiência do 

particular fosse posterior à prática do ato estatal. Não existe ampla defesa quando 

apenas se assegura a garantia do recurso, sem oportunidade para manifestação 

prévia. Ou seja, a participação do interessado tem de ser efetiva e real. Isso não se 

passa quando a Administração já formulou antecipadamente suas decisões e se 

restringe a conceder ao particular a oportunidade de manifestar-se para manter uma 

aparência de impessoalidade. 

É assegurado ao interessado produzir a mais ampla defesa, envolvendo 

todos os fatos e argumentos que reputar cabíveis. Poderá valer-se de advogados, 

produzir a juntada de pareceres especializados e documentos para contrapor-se ao 

contido nos autos. Será assegurada a faculdade de pleitear a produção de provas 

admitidas pelo direito. 

Excessos e abusos eventualmente ocorridos serão reprimidos segundo os 

princípios gerais adotados na instância judicial, sem prejuízo da possibilidade da 

adoção de providências compatíveis com a gravidade dos atos praticados. 

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que “os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, ampliados pela Constituição de 1988, 

incidem sobre todos os processos, judiciais ou administrativos, não se resumindo a 

simples direito, da parte, de manifestação e informação no processo, mas também à 

garantia de que seus argumentos serão analisados pelo órgão julgador, bem assim o 

de ser ouvido também em matéria jurídica" (RE 527.814 AgR, 2.ª T., rel. Min. Eros 

Grau, j. 05.08.2008, DJe 29.08.2008). 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo 

sentido: 

"Durante todo o trâmite, a impetrante foi notificada apenas para 
apresentar resposta à representação inicial da empresa concorrente 
(...) depois perante o pregoeiro (...) e, por último, a defesa prevista no 
§ 2.º do art. 87, com prazo de 5 dias por determinação do Subsecretário 
de Assuntos Administrativos Substituto (...) Em momento algum, a 
empresa fora instada a apresentar sua defesa final sobre a possível 
aplicação da pena de inidoneidade, consoante a determinação 
expressa contida no art. 87, § 3.º, da Lei de Licitações (...)Dessa forma, 
revela-se manifesta a nulidade por cerceamento de defesa da 
impetrante (...)Assim, deve ser anulado o processo administrativo a 
partir do momento em que a Administração deixou de proporcionar 
oportunidade para a apresentação da defesa" (MS 17.431/DF, 1.ª S., 
rel. Min. Castro Meira, j. 26.09.2012,DJe 03.10.2012). 
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Já o Tribunal de contas da União entende o contraditório e a ampla defesa 

como princípios libertadores, a saber: 

 
"Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa 
garantem ampla liberdade para que as partes e seus procuradores 
defendam seus interesses em processo judicial ou administrativo. Essa 
liberdade, entretanto, encontra limite em postulados éticos e morais. 
Ao agir em desconformidade com o disposto no art. 14 do CPC, a parte 
atenta contra a boa-fé processual e assume a condição de litigante 
ímprobo" (Acórdão 2.321/2010, 1.ª Câm., rel. Min. Walton Alencar 
Rodrigues). 
 

Considerando o conteúdo do princípio do contraditório e da ampla defesa 

no processo administrativo disciplinar e a forma dialética que o mesmo se desenvolve, 

sendo caracterizado por um intenso diálogo entre os participantes, essa contraposição 

existente se manifesta de tal forma que, considerando que determinado sujeito seja 

atingido por determinada decisão, este terá o direito de contradizer, visando influenciar 

a formação do convencimento do julgador (BACELLAR FILHO, 2012, p. 239). 

Desta forma, o processo administrativo se constitui em uma relação em que 

a Administração participa duas vezes mas assume dois polos antagônicos na relação, 

em primeiro ponto a Administração atua como acusador, e em seguida, se declara 

como um julgador imparcial por meio da figura de uma comissão que irá guiar os 

trâmites processuais. Ou seja, a administração atua como juiz e como parte. 

É impossível tocar neste ponto e não se trazer um comparativo com o 

processo jurisdicional. Em um processo judicial, quando a Administração Pública atua 

no processo como acusador, se apresentar nas mesmas condições processuais que 

o servidor acusado, construindo uma relação de paridade, para que se observe o 

princípio da isonomia, de modo que se coloque de lado a ideia se supremacia absoluta 

da Administração Pública. Nesse sentido, “o contraditório seria configurado com a 

possibilidade de o servidor-acusado fazer uso dos diversos instrumentos de defesa 

para que possa contrapor os argumentos alegados pela parte acusadora” (BACELLAR 

FILHO, 2012, p. 244). 

O grande problema que gira em torno da ampla defesa e do contraditório 

reside no fato de existir um abismo entre a situação formal e a situação real. A situação 

prática nos coloca diante de outra realidade, onde a Administração Pública exerce sua 

superioridade diante de seus agentes, inclusive sobre a comissão de apuração do 

processo administrativo disciplinar, em tese, deveria agir com independência e 

imparcialidade.  



41 
 

O servidor processado está em uma posição desleal, a administração atua 

como acusadora, é a parte mais forte da relação e ainda é a que tem o poder decisório. 

Fica maquiada, portanto, a efetivação do contraditório. Aqui se faz clara a presença 

de um advogado para que se possa realizar a defesa do servidor acusado, apenas 

assim se poderia falar numa tentativa de se obter uma igualdade entre as partes, 

alcançado assim, o verdadeiro sentido do princípio da igualdade.  

Durante todo o processo a Administração Pública se mostra em uma 

posição superior ao do acusado, resta claro que nesta relação processual é impossível 

se conceber a ideia de isonomia e paridade de armas. A consequência disso é que a 

garantia do contraditório cai por terra. 

Cabe anotar a lição de Tucci e Cruz (1989, p. 23):  

[...] a igualdade das partes faz-se imprescindível que, durante todo o 
transcorrer do processo, sejam assistidas e/ou representadas por um 
defensor, dotado de conhecimento técnico especializado, e que, com sua 
inteligência e domínio dos mecanismos procedimentais, lhe propicie a tutela 
de seu interesse ou determine o estabelecimento ou o restabelecimento do 
equilíbrio do contraditório. Essa garantia, ademais, propiciante da 
assecuração da efetiva paridade de armas entre as partes, não se restringe 
ao processo penal, estendendo-se, outrossim, aos conflitos de interesses de 
natureza civil”. “A assistência técnica não pode, em hipótese alguma, 
restringir-se à atuação judicial, mas abranger toda atividade pré-procesual de 
consultoria, orientação (visando, especialmente, a evitação de litigiosidade, 
no campo extrapenal, e da criminalidade, no penal) e informação”, e “para 
atingir esse desiderato, chegando-se tanto mais próximo quanto possível da 
reclamada igualdade substancial, o cidadão precisa ter conhecimento de 
certas implicações do ordenamento jurídico vigorante no lugar em que vive, 
o que somente conseguirá mediante aconselhamento com um técnico, 
especialista na matéria.  
 

Em um processo bilateral, só haveria respeito ao contraditório se o servidor 

acusado tivesse plenas condições de se firmar para que se construa uma relação 

jurídico-processual minimamente igualitária, onde do outro lado da relação 

processual, teríamos então a Administração Pública, que atua tanto como parte 

quanto como julgadora. É no meio dessa relação desequilibrada que a defesa por 

advogado para este servidor acusado, para que tenhamos uma participação ativa de 

todas as partes do processo, em uma posição igualitária. A defesa técnica por 

advogado se configuraria como um instrumento de efetivação do contraditório e da 

ampla defesa no processo disciplinar.  

Bacellar Filho (2012, p. 246) afirma que a efetividade do contraditório pode 

ser traduzida como reação necessária. Onde o contraditório é efetivo, a defesa é 

obrigatória. O diálogo é imposto, mesmo na omissão da parte acusada, em face da 

indisponibilidade do direito material.  
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Desta forma, pode-se perceber que no curso do processo administrativo 

disciplinar existe a necessidade de haver um instrumento eficaz para assegurar o 

direito de defesa do servidor acusado, efetivando-se assim, o contraditório. Entretanto, 

não se trata de qualquer defesa, mas sim, de uma defesa técnica que atue de modo 

a influenciar a decisão do julgador, para que tenhamos uma paridade de armas na 

relação processual em comento. 

 

5.1 A Defesa Técnica no Processo Administrativo Disciplinar e o Direito 

Fundamental à Ampla Defesa 

 

Como citado no tópico acima, diante da relação processual que se 

estabelece no processo administrativo disciplinar exige a necessidade de uma defesa 

especializada a ser apresentada pelo servidor acusado, como um instrumento de 

efetivação do contraditório, e para que se estabeleça uma relação de paridade entre 

as partes. 

A partir de agora, analisaremos como essa defesa técnica surge no 

processo administrativo disciplinar como um instrumento de efetivação da ampla 

defesa. 

O contraditório e a ampla defesa são garantias asseguradas pelo texto 

constitucional, em seu artigo 5°, inciso LV, a todos os litigantes em processos judiciais 

e processos administrativos. Esta ampla defesa, considerando a amplitude da 

expressão, não pode simplesmente ser definida como qualquer instrumento de 

defesa, mas sim, uma defesa consubstanciada, técnica, cujo conteúdo apresentado 

tenha o condão de influenciar o julgador, em especial, quando estivermos diante de 

um processo administrativo disciplinar, dada sua natureza punitiva e a possibilidade 

de ser aplicada uma sanção aos administrados, o que já exige uma maximização dos 

mecanismos de defesa a ser disponibilizado para o servidor acusado (BACELLAR 

FILHO & HACHEM, 2010, p. 35). 

Assim, considerando a natureza do processo administrativo disciplinar, e a 

possibilidade de imposição de sanção à parte acusada, resta plenamente justificada 

a imposição da necessidade de uma defesa técnica, e sua ausência deveria, pois, 

levar ao chamado cerceamento de defesa. 

Nesse sentido: 
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O direito à ampla defesa impõe à autoridade o dever de fiel observância das 
normas processuais e de todos os princípios jurídicos incidentes sobre o 
processo. A desatenção a tais preceitos e princípios pode acarretar a 
nulidade da decisão, por cerceamento de defesa. Cabe, todavia, assinalar 
que muitos abusos são cometidos sob esse título, levando à invalidação 
despropositada de processos. Somente haverá cerceamento de defesa se da 
omissão ou falha puder resultar um dano, potencial ou efetivo, ao acusado ou 
interessado. Meras falhas formais, irrelevantes para o desfecho do feito, não 
são suficientes para acarretar a nulidade (FERRAZ & DALLARI, 2012, p. 
111). 

 

Acerca da obrigatoriedade da defesa técnica nos processos administrativos 

disciplinares, temos três correntes doutrinárias. 

A primeira corrente doutrinária defende a imposição da defesa técnica em 

qualquer processo administrativo disciplinar, e os principais doutrinadores que se 

defendem essa corrente são Romeu Bacellar Filho e Daniel Hacem. Afirmam os 

doutrinadores que a defesa técnica seria indispensável para que seja alcançada a 

ampla defesa, independente da gravidade da sanção que pode decorrer do processo, 

sendo necessária a defesa técnica apresentada por advogado em sindicâncias 

contraditórias e no processo administrativo disciplinar propriamente dito, seja pelo rito 

sumário ou pelo rito ordinário. O argumento principal seria o de que a Constituição 

Federal não faz qualquer distinção, e se não o fez, não seria de alçada do intérprete, 

estabelecer tais distinções, considerando assim o princípio da máxima efetividade das 

normas constitucionais (BACELLAR FILHO & HACEM, 2010, p. 35). 

Consoante os ensinamentos de Ferraz e Dallari (2012, p. 110), a ampla 

defesa deve constar de disponibilizar às partes os meios necessários para a 

consecução de determinado fim, daí o motivo de entenderem que seria obrigatória a 

defesa técnica, configurando um direito inafastável, a representação da parte por um 

advogado. 

Ora, a defesa apresentada por um advogado, pelo menos teoricamente, 

seria mais completa, no sentido de ser elabora por profissional que tenha competência 

para tal. Assim, seria um instrumento de garantia que o processo resultaria em uma 

decisão justa. 

Como bem determina Ferraz e Dallari (2012, p. 111-112): 

[...] o advogado é um profissional habilitado para a defesa de direitos e 
interesses, que pode ressaltar ou expor com maior eficiência aos fatos ou 
argumentos favoráveis ao seu constituinte ou impedir que este sofra algum 
dano ou constrangimento, sem que, de qualquer forma, isso possa prejudicar 
os legítimos interesses da Administração. Daí dever ter-se como 
indispensável a sua presença, sobretudo no processo administrativo 
disciplinar.  
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A segunda corrente defende que a defesa técnica se faz necessária nos 

processos disciplinares dos quais resultem em graves ofensas na esfera individual, 

de modo a restringir bens, propriedades ou direitos, sendo assim, obrigatória a defesa 

técnica, segundo essa corrente doutrinária, nas hipóteses em que o objeto da 

investigação fosse condutas criminosas contra a administração pública, cuja sanção 

seria demissão ou cassação da aposentadoria. 

Nesse sentido, disserta Odete Medauar (2008, pp. 126-127): 

Por sua vez, a defesa técnica é a defesa realizada pelo representante legal, 
o advogado. Várias justificativas surgem, de regra, quanto à defesa técnica: 
equilíbrio entre os sujeitos ou paridade de armas, vinculado à plenitude do 
contraditório; o conhecimento especializado do advogado auxiliar a tomada 
de decisão parametrada pela legalidade e justiça; a presença do advogado 
evita que o sujeito se deixe nortear por emoções de momento, por vezes 
exacerbadas. Considerando-se a defesa técnica como desdobramento da 
ampla defesa assegurada pela Constituição, deve ser encarada, no processo 
administrativo, como possibilidade ou como exigência? Nos processos 
disciplinares de servidores, que pudessem resultar em penas graves, se 
firmara orientação jurisprudencial no sentido da necessidade de defesa 
técnica, cabendo ao poder público indicar defensor dativo se o servidor 
estivesse desassistido ou na revelia. Mas, a Súmula Vinculante 5 do STF, 
editada em maio de 2008, ficou orientação diversa: “A falta de defesa técnica 
por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a 
Constituição”. Quanto aos demais processos administrativos, deve-se exigir 
defesa técnica? A exigência de defesa técnica em todos os processos 
administrativos implicaria a obrigatoriedade de defensoria dativa 
proporcionada pelo poder público a todos os sujeitos sem advogado próprio, 
o que parece inviável. Por isso, deveria ser exigida em processos cujos 
resultados repercutam com gravidade sobre direitos e atividades dos sujeitos, 
como, p.ex., interdição de atividades, fechamento de estabelecimentos, 
cessação do exercício profissional. 

 

Deve se observar, em relação à argumentação usada por essa corrente 

doutrinária a respeito da necessidade de exigibilidade do advogado somente nas 

hipóteses em que houver risco de a sanção importar em grave dano ou quando estiver 

em jogo, direito indisponível do servidor. Direito indisponível é entendido pela doutrina 

como a punição com a privação da liberdade do indivíduo, havendo ainda quem afirme 

que a privação da honra e da imagem também poderia ser objeto de discussão em 

sede de processo administrativo, e se enquadraria como direito indisponível.  

A norma constitucional não impôs limitação ao direito à ampla defesa, 

assegurando tal direito somente às hipóteses em que houvesse dano à liberdade 

individual, pelo contrário, também assegurando aos processos administrativos em que 

se tenha “acusados” de forma geral, que se encontrem sujeitos a uma sanção que 

poderá restringir direitos dos indivíduos. 
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A terceira doutrina entende de forma contrária às outras duas, de modo 

que, entende que a presença do advogado no processo administrativo disciplinar 

somente se fará necessário na hipótese em que o acusado não tenha conhecimento 

do processo em virtude de o mesmo encontrar-se em local incerto e não sabido. Esse 

entendimento é firmado por José dos Santos Carvalho Filho, que comunga com o 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na edição da Súmula 

Vinculante n° 5. O doutrinador entende que é facultado ao servidor fazer-se 

acompanhado de advogado, e nesse interim, considerando a hipótese de o indiciado 

ter sido devidamente intimado e não apresentar defesa, não haveria que se falar em 

ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CARVALHO FILHO, 2014, p. 62). Contudo, 

o doutrinador é firme no sentido de restar assegurado ao acusado, o direito de se 

defender de forma ampla e de contraditar a acusação, nos processos administrativos 

disciplinares que incorram em punição ou restrição de direitos, de modo que não 

haveria que se falar em observância do contraditório e ampla defesa em processos 

administrativos de natureza inquisitória tais como o inquérito policial ou a sindicância 

administrativa. 

Cretella Neto (2002, p. 68) disserta no sentido de se mostrar contrário à 

obrigatoriedade da presença do advogado, contudo, favorável à obrigatoriedade da 

defesa técnica em sede processo administrativo disciplinar, ao dissertar que a “ampla 

defesa, embora facultativa, deve ser entendida como a defesa técnica, isto é, 

apresentada em juízo por quem tenha capacidade postulatória”. 

Assim, a observância substancial do princípio do contraditório e da ampla 

defesa, vedam a aplicação de penalidade quando não restar assegurado ao acusado 

a possibilidade de uma efetiva manifestação no processo, devendo ser feita por meio 

de defesa técnica, contudo, não em qualquer processo administrativo, apenas nos 

processos em que haja a possibilidade de aplicação de sanção de natureza punitiva 

ou que implique em alguma restrição de direitos fundamentais. 

Contudo, há de se destacar o papel de máxima importância acerca da 

presença do advogado no processo administrativo disciplinar, como instrumento de 

efetivação da ampla defesa e do contraditório, atuando de modo a efetivar e fiscalizar 

a efetividade desses direitos. 

O advogado surge no processo administrativo disciplinar com máxima 

relevância haja vista que atua primeiramente como um fiscal da comissão, visando 

prevenir qualquer afronta aos direitos fundamentais do indiciado, além do que, é este, 
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o profissional que possui os conhecimentos técnicos referentes às ciências jurídicas 

para que formule uma defesa fundamentada e com capacidade de influenciar a 

decisão do órgão julgador, além de ser uma das atividades essenciais à administração 

da justiça. 

Carvalho (2014, p. 765-766) entende que o advogado no processo 

administrativo disciplinar é fundamental para que tenhamos o “bom e correto exercício 

do poder punitivo da Administração Pública, haja vista que sua presença confere 

prestígio aos atos processuais e concorre para o respeito às garantias do servidor 

processado”. 

O mesmo autor continua a dissertar: 

[...] a presença do advogado em audiências, em outros atos de coleta de 
prova, como diligências e inspeções, na inquirição do denunciante, no 
oferecimento de defesa escrita, chamando a atenção para os consectários do 
devido processo legal, criticando interpretações de fatos e provas pelo órgão 
instrutor ou julgador, apresentando sua visão jurídica do quadro fático, tudo 
termina por enobrecer a atividade processual e aprimorar os procedimentos 
disciplinares realizados pela Administração Pública, sempre em defesa da 
figura do funcionário acusado 
[...] 
O desapreço ao advogado é o desrespeito à justiça, e a própria garantia 
constitucional e legal de defesa técnica (CARVALHO, 2012, p. 767). 

 

Nestes termos, verifica-se que a presença de um advogado no processo 

administrativo disciplinar é de máxima importância, seja pela atuação fiscal voltada a 

reduzir a ocorrência de possíveis arbitrariedades, seja por assegurar as garantias 

fundamentais asseguradas ao indiciado, restando pois observo do disposto no artigo 

133 da Constituição Federal que eleva a advocacia como uma função essencial à 

justiça. 

Interessante destacar de pronto que impor a obrigatoriedade do advogado 

no processo administrativo não impõe a obrigação de a parte constituir patrono 

particular, haja vista que existe a disponibilidade de o servidor se valer dos serviços 

oferecidos pelas Defensorias Públicas, dos Estados e da União, além dos diversos 

sindicatos que oferecem advogados para o acompanhamento destes processos. 

 

5.2 O Estudo da Súmula Vinculante n° 05 

 

A Lei do Processo Administrativo, Lei n° 9.784 de 1999 buscou tratar a 

defesa técnica do processo administrativo como uma faculdade, com a ressalva para 

exceções previstas em diplomas legais, conforme previsão legal do artigo 3°, inciso 
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IV, que dispõe: “fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando 

obrigatória a representação, por força de lei”. Considerando o conteúdo do referido 

diploma legal, deve ser promovida uma interpretação sob a ótica da Constituição 

Federal, que a nosso ver, não foi interpretada sob a luz do texto constitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

No ano de 2008, a Corte Excelsa julgou o Recurso Extraordinário n° 

434.059-3/DF, entendendo que a defesa técnica no processo administrativo disciplinar 

seria pois prescindível, não havendo nenhum exigência constitucional acerca da 

obrigatoriedade do advogado em sede de processo administrativo disciplinar, que 

culminou com a aprovação da Súmula Vinculante n° 5, que apresenta a seguinte 

redação: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 

disciplinar não ofende a Constituição”. 

A proposta de conversão do entendimento em Súmula Vinculante partiu do 

então ministro, Joaquim Barbosa, considerando o conteúdo do julgamento do Recurso 

Extraordinário, que se mostrou completamente oposto ao entendimento que 

prevalecia até então, com a Súmula n° 343 do Superior Tribunal de Justiça, que 

vigorou até a edição da Súmula Vinculante n° 5, e apresentava a seguinte redação: 

“É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo 

disciplinar”, que teria sido editada em setembro de 2007. 

O entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça não era 

unânime, contudo, era o entendimento preponderante, surgindo do entendimento de 

diversos julgados que pugnavam a nulidade do processo disciplinar em que não se 

fizesse presente a constituição de advogado pelo indiciado. 

O entendimento defendido pelo Superior Tribunal de Justiça tinha como 

escopo a garantia do contraditório e da ampla defesa aos processos administrativos, 

como bem assegura do artigo 5°, inciso LV da Constituição, e ainda, o artigo 133 do 

mesmo texto legal que determina que o advogado é indispensável para a manutenção 

da justiça. 

As Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, embora não possuam o 

caráter de impor a obrigatoriedade de sua observância, surgem como uma tendência 

para ser analisada pelos juízes de primeira instancia e tribunais. Isso na prática, 

considerando o teor contrário do entendimento do Supremo Tribunal Federal até 

então, e o teor da Súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça, em tese acabaria por 

gerar um número considerável de Recursos Extraordinários de conteúdo repetitivo, 
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em virtude da ausência de segurança jurídica ocasionada pelo entendimento diverso 

das duas instâncias. E até então, a Administração Pública encontrava-se em uma 

situação confusa, ante a possibilidade de anulação de diversos processos 

disciplinares. 

Nesse cenário então é que surgiu a Súmula Vinculante n° 5, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal. 

A Súmula Vinculante é instituto que nasce no ordenamento jurídico 

brasileiro após a Emenda Constitucional n° 45/2004, que trouxe, dentre diversas 

medidas, a inserção do artigo 103-A na Constituição Federal, surgindo como 

instrumento para proporcionar uma segurança jurídica diante de temas marcados pela 

contradição de entendimentos, visando assim, limitar a imposição de recursos 

repetitivos acerca de temas cujo Supremo Tribunal Federal já tenha entendimento 

pacificado. 

A Súmula Vinculante para ser aprovada depende da aprovação de pelo 

menos dois terços do Plenário, o que equivale a 8 ministros, passando a partir da 

aprovação, a ter efeitos vinculantes em todas as instancias e todos os tribunais, e em 

caso de desobediência a seu conteúdo, caberá Reclamação ao Supremo Tribunal 

Federal, que, ou anulará o ato, ou promoverá a cassação da decisão conflituosa. 

Assim, a edição da Súmula Vinculante n° 5 importou na revogação da 

Súmula n° 343 do Superior Tribunal de Justiça. 

A partir de agora analisaremos os fundamentos que levaram a edição da 

referida súmula, antes de entrarmos na discussão acerca de sua (in) 

constitucionalidade. 

Sua origem no ordenamento jurídico remete ao julgamento do Recurso 

Ordinário nº 434.059-3/DF interposto pela União, que atuava em um litisconsórcio 

juntamente com o Instituto Nacional de Seguridade Social visando atacar decisão do 

Superior Tribunal de Justiça que declarou a nulidade da Portaria n° 7.249/2000, que 

havia instituído processo disciplinar contra uma servidora, que impetrou Mandado de 

Segurança visando a nulidade da demissão, sob o argumento que o processo 

disciplinar  que havia sido concluso pela demissão da servidora desenvolveu-se sem 

que a defesa da servidora fosse feita por advogado. 

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como já falado, se 

baseava na efetividade da ampla defesa e do contraditório, bem como no caráter 

essencial assegurado à advocacia. Nas palavras do Ministro Hamilton Carvalho: 
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É que o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, estabelece que 
‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes.  
O artigo 133, também da Carta Magna, por sua vez, preceitua que ‘O 
advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por 
seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.   
(...)  
A presença obrigatória de advogado constituído ou defensor dativo, por óbvio, 
é elementar à essência mesma da garantia constitucional 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 os litigantes, 
mas também os acusados em geral.  
(STJ - Mandado de Segurança nº 7.078, Terceira Seção, Rel. Min. Hamilton 
Carvalhido, p. 09.12.2003). 
 

Este entendimento, entretanto, não foi o seguido pelo Supremo Tribunal 

Federal de modo que no julgamento do Recurso Extraordinário cassou a decisão do 

Superior Tribunal de Justiça e restabeleceu a validade da portaria que havia demitido 

a servidora, e considerando a existência de entendimento sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça acerca do tema, o Plenário aprovou por unanimidade a Súmula 

Vinculante n° 5. 

Os argumentos apresentados pela Suprema Corte se manifestam no voto 

do relator, Ministro Gilmar Mendes, ao entender que o princípio da ampla defesa 

compreende o exercício de três prerrogativas, sejam elas: o direito de ser informado 

da acusação e dos atos do processo, o direito de se manifestar, e ainda, o direito que 

seus argumentos sejam considerados, nesses termos, disserta o Ministro: 

Ora, se devidamente garantido o direito (i) à informação, (ii) à manifestação 
e (iii) à consideração dos argumentos manifestados, a ampla defesa foi 
exercida em sua plenitude, inexistindo ofensa ao art. 5º, da CF.  
Por si só, a ausência de advogado constituído não importa nulidade de 
processo administrativo disciplinar.  
(STF - Recurso Extraordinário nº 434.059/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 
07.05.2008) 

 

Assim, o entendimento defendido pelo Ministro é o de que, a ampla defesa 

deve ser assegurada ao indiciado, contudo, sob a ótica desses três fundamentos: ser 

informado, se manifestar, e ter seus argumentos considerados, quando da decisão, 

sendo indispensável a presença do advogado tão somente em casos excepcionais 

para que a sua presença garanta a ampla defesa do investigado. 

Contudo, entendemos que a Súmula Vinculante n° 5 se constitui como um 

instituto jurídico eivado de vícios de natureza formal e material, como será discutido a 

partir de então: 
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5.2.1 Vícios Formais de Inconstitucionalidade 

 

A Súmula Vinculante encontra-se prevista no Texto Constitucional no artigo 

103-A, inserido após a Emenda Constitucional n° 45/2004, que trouxe a possibilidade 

de o Supremo Tribunal Federal elaborar súmula com efeitos vinculantes aos demais 

órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, sendo constituídos como 

objeto destas súmulas, a validade, interpretação e eficácia de normas determinadas, 

acerca das quais houvesse controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses 

e a Administração Pública, como bem se observa da leitura do §1° do aludido artigo. 

O Texto Constitucional, no artigo 103-A e o parágrafo 1°, bem como o artigo 

3°, caput e os §§1° a 3° da Lei n° 11.417/2006, que veio a regular diversos dispositivos 

constitucionais que previam a Súmula Vinculante, definiu como requisitos para que 

seja aprovada a Súmula Vinculante: (i) existência de reiteradas decisões sobre 

matéria constitucional; (ii) existência de controvérsia atual entre órgãos judiciários ou 

entre esses e a Administração Pública sobre a matéria; (iii) ocorrência de grave 

insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica; 

(iv) decisão de dois terços dos membros do STF. 

O primeiro aspecto a caracterizar a inconstitucionalidade formal da referida 

súmula, refere-se ao desatendimento do primeiro critério, haja vista que, considerando 

o acórdão exarado em face do Recurso Extraordinário n° 434.059-3/DF, que levou à 

elaboração da Súmula Vinculante n° 5, temos tão somente outros três julgados que 

tratavam acerca da matéria (AG nº 207.197, RE nº 244.027, MS nº 24.961), assim, 

considerando a necessidade de “reiteradas decisões”, não resta configurado este 

requisito formal, considerando o número insignificante de processos que tratavam 

sobre a matéria. 

Destaca-se ainda, que acerca do Mandado de Segurança nº 24.961, a 

matéria principal não se configura como questões semelhantes ao conteúdo da 

Súmula Vinculante n° 5, haja vista que o objeto do Mandado de Segurança não se 

tratava de processo administrativo disciplinar, mas sim de procedimento administrativo 

de Tomada de Contas, como bem se observa da ementa do julgado: 

A Tomada de Contas Especial não constitui procedimento administrativo 
disciplinar. Ela tem por escopo a defesa da coisa pública. Busca a Corte de 
Contas, com tal medida, o ressarcimento pela lesão causada ao Erário. A 
Tomada de Contas é procedimento administrativo, certo que a extensão da 
garantia do contraditório (C.F., art. 5º, LV) aos procedimentos administrativos 
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não exige a adoção da normatividade própria do processo judicial, em que é 
indispensável a atuação do advogado. 

 

Assim, considerando a completa discrepância entre os objetos dos 

processos, não se pode considerar este precedente como uma “decisão reiterada” 

para levar a edição da Súmula Vinculante n° 5. 

Além da ausência do requisito “reiteradas decisões”, o próprio Supremo 

Tribunal Federal, prolatou decisões conflitantes com o conteúdo da Súmula Vinculante 

n° 5, o que implica em afirmar que não há a adoção de um posicionamento uniforme 

na própria corte, como se observa do julgado a seguir colacionado: 

1. Mandado de Segurança. 2. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados. Instauração de processo por quebra de decoro 
parlamentar contra deputado federal. Ampla defesa e contraditório. Licença 
médica. 3. As garantias constitucionais fundamentais em matéria de 
processo, judicial ou administrativo, estão destinadas a assegurar, em 
essência, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal em sua 
totalidade, formal e material (art. 5º, LIV e LV, da Constituição). 4. O processo 
administrativo-parlamentar por quebra de decoro parlamentar instaurado 
contra deputado federal encontra sua disciplina no Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados e no Regulamento do Conselho de 
Ética daquela Casa Legislativa, a partir do disposto nos incisos III e IV do art. 
51 da Constituição, e se legitima perante o rol dos direitos e garantias 
fundamentais da Carta de 1988 quando seus dispositivos são fixados pela 
competente autoridade do Poder Legislativo e prevêem ampla possibilidade 
de defesa e de contraditório, inclusive de natureza técnica, aos acusados. 5. 
Tal como ocorre no processo penal, no processo administrativo-parlamentar 
por quebra de decoro parlamentar o acompanhamento dos atos e termos do 
processo é função ordinária do profissional da advocacia, no exercício da 
representação do seu cliente, quanto atua no sentido de constituir espécie de 
defesa técnica. A ausência pessoal do acusado, salvo se a legislação 
aplicável à espécie assim expressamente o exigisse, não compromete o 
exercício daquela função pelo profissional da advocacia, razão pela qual 
neste fato não se caracteriza qualquer espécie de infração aos direitos 
processuais constitucionais da ampla defesa ou do contraditório. 6. Ordem 
indeferida. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS nº 25917/DF, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU, 01 set. 2006). 

 

Assim, se mostra ausente o primeiro dos requisitos formais para a 

aprovação da referida Súmula Vinculante, haja vista não restou observado o conteúdo 

dos artigos 103-A da Constituição Federal, bem como o artigo 2° da Lei n° 11.417 de 

2006. Isso já se configura como fundamentos suficientes para ensejar o cancelamento 

da Súmula Vinculante n° 5. 

O terceiro requisito destacado pelo artigo 103-A da Constituição Federal, e 

pela Lei n° 11.417 de 2006 é a ocorrência de grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre questão idêntica. Considerando que não tínhamos 

à data da edição da Súmula Vinculante N° 5, um número expressivo de decisões do 

Supremo acerca de tal matéria, não há que se falar em probabilidade de sobrevir uma 
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“relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica”, nos termos previstos 

pelo art. 103-A, §1º da Constituição da República e art. 2º, §1º da Lei nº 11.417/06. 

Assim, resta de pronto identificada, a inobservância de requisitos formais 

constitucionais e legais autorizadores de edição de enunciado com efeito vinculante, 

fato que evidencia a sua inconstitucionalidade formal. 

 

5.2.2 Inconstitucionalidade Material dos Fundamentos Utilizados para a Edição da 

Súmula Vinculante n° 5 

 

Os vícios apontados na Súmula Vinculante n° 5 não se limitam à critérios 

formais, mas afronta de forma material o conteúdo da Constituição Federal de 1988, 

que se observa através de uma análise dos argumentos apresentados pelo Supremo 

Tribunal Federal para a aprovação da Súmula. 

Bacellar Filho e Hachem (2010, pp. 39-40) sintetizam os argumentos 

apresentados pela Suprema Corte, da seguinte maneira: a) Desnecessidade de 

defesa técnica diante da garantia dos direitos de informação, de comunicação e de 

ver seus argumentos considerados; b) Necessidade de defesa técnica apenas se a 

complexidade da questão tornar o acusado inapto para exercer a autodefesa; c) 

Indispensabilidade do advogado apenas à administração da justiça, assim 

considerado somente o exercício da função jurisdicional (art. 133 da CF); d) A 

exigência de defesa técnica significaria uma defesa transbordante; e) A 

obrigatoriedade de defesa técnica importaria assoberbamento da Defensoria Pública; 

f) O exercício do contraditório é facultativo ao acusado, tal como no processo civil; g) 

É facultativa a nomeação de procurador, que não precisa ser advogado (art. 156 da 

Lei nº 8.112/90). 

Com a devida vênia, os doutrinadores Bacellar Filho e Hachem (2010, p. 

40 e ss) consideram tais argumentos falhos, pelo que será exposto a partir de agora. 

O primeiro argumento apontado pela Suprema Corte seria o de 

desnecessidade de defesa técnica diante da garantia dos direitos de informação, de 

comunicação e de ver seus argumentos considerados, sob o argumento de que o 

respeito a esses direitos implicaria na plenitude do exercício da defesa técnica.  

Essa argumentação apontada pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, com 

fundamento na doutrina alemã, embora se mostre consoante com a efetividade da 

ampla defesa, não parece ser completa, haja vista que deixaria de incluir diversas 
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facetas da ampla defesa, como bem destaca os doutrinadores, deixaria de alcançar, 

o caráter prévio da defesa, a individualização das condutas, o direito à prova, e assim, 

restaria alcançado também o direito à defesa técnica. 

Assim, a observância de apenas três elementos apontados pela doutrina 

alemã não parece ter força normativa o suficiente para satisfazer plenamente a ampla 

defesa nos processos disciplinares, havendo a necessidade de satisfação de, entre 

outros, o direito à defesa técnica garantido. 

O segundo argumento apontado pelo Supremo seria a necessidade de 

defesa técnica apenas se a complexidade da questão tornar o acusado inapto para 

exercer a autodefesa. Este argumento se baseia sob a noção de que haveriam 

algumas situações as quais o servidor possuiria capacidade de se defender sozinho, 

e haveriam outras situações que, devido sua complexidade demasiada, demandaria 

a participação de um advogado.  

Ocorre porém que este argumento não merece prosperar, haja vista que, 

independente do grau de complexidade dos fatos impostos ao servidor, somente o 

advogado terá a capacidade de formular defesa técnica. Como bem ensina Bacellar 

Filho e Hachem (2010, p. 41): 

Se a situação deflagradora da instauração de processo administrativo for 
simples, não trazendo ao indiciado maiores dificuldades para comprovar a 
sua inocência com base nos fatos ocorridos, ainda assim haverá uma vasta 
gama de argumentos jurídicos que poderiam ser utilizados em seu favor, 
robustecendo a sua defesa, e que na prática não o serão, diante da ausência 
de capacitação técnica do servidor para manejá-los. Ou seja, por mais singela 
que possa ser a acusação, ainda assim uma defesa ampla, nos termos 
assegurados pela Constituição, só será efetivada se for composta por um 
conjunto argumentativo de caráter jurídico, que apenas um advogado será 
capaz de elaborar. Do contrário, o acusado terá apenas uma defesa, mas não 
uma ampla defesa, tal qual assegurada pelo texto constitucional. 

 

Ainda assim, considerando que realmente houvessem situações mais 

complexas, as quais ensejariam a defesa técnica formulada por advogado, o conteúdo 

normativo descrito na Súmula Vinculante n° 5 não faz qualquer distinção, no sentido 

que o seu conteúdo se limita a informar que a falta de advogado no processo 

administrativo disciplinar não implica em ofensa à Constituição Federal. Os mesmos 

doutrinadores continuam a tratar do tema, questionando se: 

[...] será que não haverá ofensa à Constituição se restar demonstrado, no 
caso concreto, que o servidor público apresentou uma defesa 
inequivocamente frágil, consistindo apenas em um “simulacro de defesa”, 
cuja inépcia decorreu da complexidade da situação? Certamente que sim, 
conforme destacado pela própria Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha em 
seu voto. 
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Assim, considerando pois que existam situações complexas em que seria 

imprescindível a participação de advogado no processo, para que se tenha a 

efetivação do direito à ampla defesa, a redação da Súmula Vinculante n° 5, 

apresentada de forma genérica já se mostra suficiente para apontar a 

inconstitucionalidade da Súmula Vinculante nº 5, haja vista que estaria afrontando o 

disposto no artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal, que estabelece o direito 

fundamental à ampla defesa nos processos administrativos (BACELLAR & HACHEM, 

2010, p. 42). 

O terceiro argumento apontado pela Suprema Corte trata da 

indispensabilidade do advogado apenas à administração da justiça, assim 

considerada somente a função jurisdicional. Tal argumento foi apontado pelo Ministro 

Carlos Ayres Brito e pelo Ministro Cézar Peluso, sob o argumento de que o conteúdo 

do artigo 133 da Constituição Federal, que considera o advogado indispensável à 

administração da Justiça, estaria limitado à atividades jurisdicionais, não alcançando 

aí os processos administrativos, baseando ainda seu argumento no sentido de que a 

Defensoria Pública e o Ministério Público também são essenciais, mas tão somente à 

função jurisdicional. 

Contudo, a interpretação dada pelos ministros constitui-se em uma 

interpretação restritiva do conteúdo normativo do artigo 133 da Constituição Federal. 

A interpretação da Constituição deve se proceder de forma extensiva, voltada para 

uma maximização da efetividade dos direitos fundamentais, e é nesse sentido, que 

uma intepretação conjugada no artigo 5°, inciso LV com o artigo 133 seria pois uma 

interpretação mais completa. Nesse sentido, dissertam Bacellar Filho e Hachem 

(2010, p. 42): 

A construção das normas constitucionais, operada através da interpretação 
do texto da Constituição, deve ser empreendida de forma a maximizar a 
efetividade dos direitos fundamentais, e não com o intuito de limitar o seu 
alcance. Da conjugação do art. 5º, LV, com o art. 133 da CF é possível deduzir 
que o advogado é indispensável à realização da justiça, aí compreendidas 
todas as situações que dependam de uma atuação técnica e especializada 
dos profissionais da advocacia para que sejam assegurados de forma efetiva 
os direitos fundamentais do cidadão, notadamente os direitos ao contraditório 
e à ampla defesa. E tais situações podem ocorrer tanto no exercício da função 
jurisdicional quanto da função administrativa, uma vez que não apenas o 
Estado-Juiz, como também o Estado-Administrador pode praticar ingerências 
na esfera jurídica do cidadão, sendo exigível em tais casos a observância do 
contraditório e da ampla defesa. 

 

O quarto fundamento apresentado pelo Supremo Tribunal Federal, no voto 

do Ministro Ayres Britto, seria o de que a exigência de defesa técnica significaria uma 
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defesa transbordante. O Ministro, em seu voto, afirma que tronar obrigatória a 

presença de um advogado no processo administrativo disciplinar, estaria implicando 

em “mais do que a ampla defesa, e sim uma defesa amplíssima, ou seja, uma defesa 

transbordante” (STF, 2008). 

Trata-se de argumento infundado que não merece prosperar, haja vista 

que, como bem assevera Bacellar Filho e Hachem (2010, p. 44) “a Constituição 

Federal de 1988 não muniu o cidadão com o direito a uma defesa qualquer, mas sim 

com o direito a uma ampla defesa”. 

Ora, a ampla defesa definida pelo Poder Constituinte foi assegurada a 

todos os acusados de forma geral, em processo administrativo e processo judicial, 

onde estaria pois assegurado o contraditório e a ampla defesa, e aí, incluem-se todos 

os instrumentos necessários para que reste assegurada essa ampla defesa, e aí 

estaria pois incluída a defesa técnica. 

Nas palavras de Bacellar Filho e Hachem (2010, p. 44): 

Dessa primeira constatação deflui a lógica consequência de que não será 
suficiente a apresentação de uma defesa qualquer pelo litigante para que seja 
observado o preceito constitucional em questão. A defesa deverá ser real, 
efetiva, explorando — ao menos de forma potencial — todos os argumentos 
fáticos e jurídicos que militam em favor do acusado. E para tanto, a presença 
do advogado e a elaboração de uma defesa técnica é indispensável, sob 
pena de se ter apenas uma tentativa ou um simulacro de defesa. Logo, a 
exigência de assistência técnica por advogado nos processos administrativos 
disciplinares não representa exagero algum, como pretendeu o acórdão em 
comento. Pelo contrário: constitui um meio inerente a uma defesa ampla, 
qualificada, tal como assegurada pela Constituição Federal. 

 

O quinto argumento foi apresentado também no voto do Ministro Carlos 

Ayres Britto, de que a obrigatoriedade de defesa técnica importaria assoberbamento 

da Defensoria Pública. 

Tal argumento que se funda na noção de reserva do possível não parece 

correto, haja vista que, estaria condicionando a ampla defesa em um processo 

administrativo disciplinar aos limites financeiros  do Poder Público, de sorte que, tal 

limitação implicaria em afirmar que o Estado não estraria obrigado a assegurar direitos 

fundamentais quando não implicar em despesas exacerbadas aos cofres públicos. 

Nas palavras de Bacellar Filho e Hachem (2010, p. 48): 

É justamente essa a racionalidade que se adota quando se nega a 
necessidade de garantir a defesa técnica em todos os processos 
administrativos disciplinares, com o argumento de que tal exigência 
assoberbaria a Defensoria Pública. Ora, se tal premissa fosse válida, o 
aumento excessivo de acusados em processos criminais, com o consequente 
abarrotamento da Defensoria Pública, eximiria a instituição do dever de 
promover a defesa técnica de todos eles, a pretexto de encontrar-se 
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demasiadamente atarefada. A adesão a esse entendimento afronta, 
logicamente, o sistema constitucional brasileiro. Os servidores públicos 
acusados em processos disciplinares que não ostentarem condições de 
contratar um advogado terão o direito irrenunciável — porque fundamental — 
à assistência jurídica integral e gratuita, proporcionada pelo Estado. Tal 
direito está inserido no rol de direitos e garantias fundamentais do cidadão, 
no art. 5º, LXXIV da CF, que assim estabelece: “o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 
Cuida-se de incumbência inescusável do Estado brasileiro, de prestação 
obrigatória a todos os cidadãos economicamente hipossuficientes. 

 

O sexto argumento destacado, é encontrado no voto do Ministro Cezar 

Peluso, ao entender que o exercício do contraditório é facultativo ao acusado, tal como 

no processo civil, entendendo que o exercício do contraditório deve ser entendido 

como uma possibilidade e não obrigação da parte sucumbente, que poderá exercê-lo 

ou não, em conformidade com suas convicções pessoais, devendo a mesma 

interpretação ser estendida ao processo administrativo. 

Contudo, deve se atentar para algumas questões. A primeira delas é de 

que contraditório e ampla defesa, embora tratados no mesmo dispositivo legal, 

constituem-se como garantias distintas, com um conteúdo distinto, de modo que o 

contraditório implica em uma manifestação do princípio da participação, ao qual, 

ambas as partes, e não apenas ao réu, sob o fundamento da bilateralidade que marca 

a relação processual, poderá fazer uso visando rebater o argumento utilizado pela 

outra parte. A ampla defesa, entretanto, se constitui como o conjunto de instrumentos 

que fornecem ao réu, os mecanismos necessários para que este se defenda de forma 

efetiva, ante à acusação formulada pela Administração Pública, que, embora haja uma 

relação simbiótica entre os dois princípios, são distintos entre si e a interpretação não 

deve se confundir. 

Nesse interim, o argumento apontado pelo Ministro Cezar Peluso em seu 

voto, no sentido de indicar que a Constituição assegura tão somente o contraditório, 

como a possibilidade de o acusado intervir na formação da decisão é um 

posicionamento distinto do real significado do conteúdo do princípio da ampla defesa.  

Nesse sentido, dissertam Bacellar Filho e Hachem (2010, p. 53): 

Afirmar que a Constituição assegura apenas o contraditório, compreendido 
como mera possibilidade de o acusado intervir na formação da decisão, como 
argumento para afastar a necessidade de assistência técnica por advogado 
no processo disciplinar, implica em posicionamento equivocado quanto ao 
significado jurídico integral do direito fundamental à ampla defesa. Se é certo 
que a Lei Maior garante o contraditório, isso não quer dizer que a ampla 
defesa esteja nele resumida. A simples autorização da Administração para 
que o acusado refute as acusações contra si dirigidas, isto é, a mera 
oportunidade de manifestação conferida ao servidor, é incapaz de absorver 
todo o substrato jurídico do princípio da ampla defesa. Trata-se de uma 
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concepção restritiva, que considera apenas a dimensão negativa (ou função 
de defesa) do direito à ampla defesa. 

 

O sétimo argumento utilizado pelo Supremo, constitui em afirmar que é 

facultativa a nomeação de procurador, que não precisa ser advogado (art. 156 da Lei 

nº 8.112/90), assim, o presente dispositivo legal estaria permitindo que o servidor faça 

sua autodefesa, sendo facultada a nomeação de procurador, que não precisa ser 

propriamente, advogado. 

Tal argumentação traz à tona uma das lições básicas de hermenêutica, que 

afirma que as leis devem ser interpretadas de acordo com a Constituição, e não o 

contrário. Assim, a ampla defesa enquanto norma constitucional e garantia 

fundamental assegurada a todos os litigantes de processos judicia e administrativos 

deve ser analisada por meio de uma interpretação sistemática dos princípios e normas 

constitucionais, não podendo se admitir que norma infraconstitucional venha restringir 

o alcance de norma constitucional, é a lei que deve ser interpretada sob a ótica 

constitucional, e não o contrário. 

Nesse ponto, dissertam Bacellar Filho e Hachem (2010, p. 59): 

Destarte, entender desnecessária a defesa técnica por advogado, que é 
elemento constitutivo do direito fundamental à ampla defesa, tomando por 
fundamento o art. 156 da Lei nº 8.112/90, significa inverter a hierarquia das 
fontes do direito brasileiro. Ao invés disso, cumpre empreender uma 
interpretação do citado dispositivo que seja conforme a Constituição Federal. 
A hermenêutica das disposições legais demanda um processo de filtragem 
constitucional, a partir do qual, [...], “surge a necessidade de se buscar uma 
inter-relação axiológica visando a unidade sistemática e a efetiva realização 
dos valores estabelecidos no pacto fundador diante do direito 
infraconstitucional”. A única forma constitucionalmente adequada de 
interpretar o art. 156 da Lei nº 8.112/90 é atribuindo-lhe o sentido de que, 
além de poder acompanhar o processo pessoalmente, o servidor tem o direito 
a uma defesa técnica por procurador, o qual, pela aplicação do art. 133 da 
CF, deve necessariamente ser advogado. Por tudo o que já se expôs acima, 
é de se concluir que somente o advogado possui condições técnicas 
necessárias para manobrar os instrumentos jurídicos necessários a 
realização de uma defesa efetiva. Com lastro nessa construção interpretativa, 
é possível inferir que o art. 156 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais 
nada mais faz do que enunciar explicitamente o direito à autodefesa e à 
defesa técnica como elementos indissolúveis do princípio constitucional da 
ampla defesa, restando excluída, porque inconstitucional, a interpretação 
segundo a qual a defesa técnica é meramente facultativa. 

Assim, considerando o disposto, observa-se que a inconstitucionalidade da 

Súmula Vinculante n° 5 é caracterizada sob aspectos formais e materiais, haja vista 

que, não se pode negar o caráter de direito fundamental da exigência de defesa 

técnica no processo administrativo disciplinar. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A Administração Pública, é regida pelos princípios da moralidade, 

legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, e possui o poder-dever de apurar 

irregularidades no serviço público, e consequentemente aplicar aos infratores as 

punições cabíveis. 

Inicialmente, não se deve confundir processo e procedimento, o 

procedimento é o conjunto de formalidades que devem ser observadas para a prática 

de certos atos administrativos, já o processo primeiro existe como instrumento 

indispensável para o exercício da função administrativa. Vários procedimentos podem 

se desenvolver dentro de um processo. No processo ocorre a materialização 

unificação de todos os procedimentos, sendo esses, organizados e coordenados para 

a composição processual. 

Isto posto, o processo administrativo disciplinar configura-se como o 

instrumento hábil para apurar as condutas inadequadas dos servidores públicos no 

exercício das suas funções. 

Conforme trazido, o processo administrativo disciplinar tem como princípios 

constitucionais estruturais o contraditório e a ampla defesa, que devem 

obrigatoriamente ser observados em todas as fases do processo, sob pena de 

nulidade absoluta dos atos praticados a partir do momento em que se cerceou a 

defesa. 

A ideia real do processo administrativo disciplinar é a de punir os servidores 

infratores de forma eficiente, todavia, a ideia de punir deve andar alinhada com uma 

forma justa de se conduzir o processo, que deve assegurar, em todo momento, o 

exercício pleno da ampla da defesa e do contraditório. 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa são a manifestação mais 

pura do Estado Democrático de Direito, e tem relação direta com o princípio da 
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isonomia, logo, a igualdade entre as partes no curso de uma ação. Quando é 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, consequentemente assegura-

se o direito de ação e de defesa, que são prerrogativas do cidadão contra quem quer 

que seja em uma democracia real e efetiva.  

Da leitura das doutrinas trazidas nesta dissertação, restou de uma clareza 

solar que o servidor tem direito a ampla defesa e do contraditório dentro de um devido 

processo legal. Outro ponto é o que diz respeito a independência e a imparcialidade 

da comissão julgadora. 

Em relação a legislação apresentada foi feito um estudo sobre as garantias 

dos servidores públicos em cada a Constituição de 1934 a 1988. A Constituição 

Federal de 1988, foi a mais garantidora de direitos, nela determinou-se que seriam 

três as hipóteses para o servidor perder o cargo; a primeira seria em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado; a segunda, mediante processo administrativo 

em que lhe seja assegurada ampla defesa; e, a terceira, mediante procedimento de 

avaliação periódica de desempenho, assegurando-se sempre a ampla defesa dos 

resultados da avaliação.  

Além disso, a nossa Constituição atual reconhece a hipótese de 

reintegração e recondução dos servidores públicos e a garantia de o servidor estável 

ficar em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, no caso 

do cargo de provimento efetivo ser extinto. 

A Lei 8.112/90 ainda inovou ao estabelecer que na formação da comissão 

do processo disciplinar serão designados pela autoridade competente três servidores 

estáveis, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo 

superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do 

indiciado. 

Outros pontos importantes trazidos pela Lei 8.112/90 foi a reafirmação dos 

princípios e garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a 

utilização dos meios e recursos admitidos em direito; e a manutenção possibilidade 

de revisão do processo disciplinar, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 

suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade. 

A Constituição da República enuncia em seu artigo 133 que o advogado é 

essencial à administração da justiça. Já a Lei 8.906/94 diz que: “são atividades 

privativas de advocacia: a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos 

Juizados Especiais e as atividades de consultoria, assessoria e direção judiciária”. 
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(BRASIL, 1994). Inicialmente Súmula do Superior Tribunal de Justiça determinava que 

ser obrigatória a presença de advogado para o exercício da ampla defesa em 

processo administrativo disciplinar, entretanto o Supremo Tribunal Federal diz ser 

dispensável a defesa técnica feita por um advogado.  

Após a análise e interpretação de toda doutrina, legislações e súmulas, 

conclui-se que: não existe a necessidade de defesa ou representação por advogado 

no processo administrativo, entretanto não é vedada a presença. Desta forma, o 

acusado pode formular sua própria defesa técnica, constituir advogado ou mesmo ser 

acompanhado por defensor dativo. Ou seja, de qualquer forma se garantirá a ampla 

defesa, dentro da disponibilidade de cada um. Deste modo, percebe-se que não há 

defesa sem que haja conhecimento técnico básico, e desta forma, é imprescindível a 

presença de um advogado, ou seja, ele será o protetor do cidadão em um processo 

contra a Administração. Ainda que por questões formais o Supremo Tribunal Federal 

promulgue que a falta de acompanhamento técnico não constitui a nulidade do 

processo administrativo disciplinar, sabe-se que a falta de defesa técnica fere o 

princípio da ampla defesa, ferindo também o princípio do devido processo legal. 

Diante de todo o exposto, vislumbra-se que o processo administrativo 

disciplinar se apresenta como instituto jurídico de suma importância para que a 

Administração Pública possa garantir que os ilícitos praticados por seus agentes 

sejam apurados e punidos, garantindo assim, a prevalência dos princípios 

constitucionais que norteiam a conduta da Administração Pública, notadamente os 

princípios da moralidade, da legalidade e da eficiência, todos insculpidos no Caput do 

artigo 37 da Carta Magna Republicana de 1988. 

Portanto, ainda que apresentados de forma sucinta, os temas aqui 

abordados sobre questões que envolvam a ampla defesa no processo administrativo 

disciplinar são de extrema importância para a condução do processo. O processo 

administrativo disciplinar é instrumento garantidor da manutenção da ordem e da 

respeitabilidade no desempenho da Administração Pública. Por um lado, garante uma 

administração proba e eficiente e, por outro, previne o abuso dos que detém o poder. 

Por fim, temos um direito uno, que possui regramentos evolução constante. 

A edição de súmulas busca um entendimento uniforme sobre diversos julgados, 

orientando solidamente o decisum dos tribunais. Por mais que se fira a lei, não se 

pode ferir princípios, uma vez que são a base do ordenamento jurídico. O direito 

administrativo não foge à regra, possui princípios que orientam a Administração 
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Pública de modo que a torne transparente. O administrador público não pode estar 

abarcado na literalidade da lei, porém, deve-se observar todo o ordenamento jurídico 

na busca hialina da ordem e da plena justiça. 
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