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RESUMO

Um dos princípios basilares de um Estado Democrático de Direito é o do devido
processo legal, do qual é consectário imediato o direito fundamental à ampla defesa e ao
contraditório, inserto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em
seu artigo 5º, inciso LV. Em tal dispositivo, fica explícita a paridade entre os processos
judicial e administrativo, quando deles são sujeitos ou partes os litigantes e os acusados
em geral. A presente monografia tem por escopo analisar se, com a edição da Súmula
Vinculante  nº  5,  do  STF,  que  dispensa  a  defesa  técnica  por  advogado no processo
administrativo  disciplinar,  não teria  sido mitigado,  ou,  até  mesmo,  violado o direito
supra, na medida em que a ampla defesa, tal qual o contraditório, em processo judicial
ou administrativo disciplinar, pressupõe uma defesa técnica que, para ser efetiva, deve
ser exercida, em tese, por profissional habilitado para tanto, qual seja, o advogado.

Palavras-chave:  Direito  Administrativo.  Servidor  público.  Processo  Administrativo
Disciplinar.  Devido processo legal.  Ampla defesa.  Contraditório.  Advogado.  Súmula
Vinculante.

ABSTRACT

One  of  the  basic  principles  of  a  Democratic  State  of  Law  is  the  due  legal
process, of which is immediate consequence the fundamental right to full defense and
adversary system, insert in the Constitution of the Federal Republic of Brazil, 1988, in
its article 5, item LV. In this legal instrument is explicit the parity between the judicial
process and administrative process, when them are subjects or parts the litigants and the
accuseds in general. This monograph is to scope examine if, with the edition of  Binding
Precedent nº 5, the STF [Federal Supreme Court], which dispenses the technical defense
by  a  lawyer  in  the  administrative  disciplinary  proceedings,  would  not  have  been
mitigated, or, even, violated the right above, to the extent that the right to full defense,
such as that right to adversary system, in judicial process or administrative disciplinary
proceedings, presupposes a technical defense which, to be effective, must be exercised,
in thesis, by a qualified professional to this, that is, the lawyer.

Keywords: Administrative Law. Public Server. Administrative Disciplinary Procedure.
Due legal process. Right to full defense. Right to adversary system. Lawyer. Binding
Precedent.
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1 – INTRODUÇÃO

Conforme insculpido no primeiro artigo da Constituição da República Federativa

do Brasil1,  de  1988,  o  modelo  de  Estado  brasileiro  é  o  de  Estado  Democrático  de

Direito,  devendo  refletir,  entre  outros  princípios,  o  respeito  à  dignidade  da  pessoa

humana e aos seus direitos e garantias fundamentais.

Nesse  sentido,  e  em  razão  do  tema  a  ser  abordado  nesta  monografia,  vale

destacar o princípio do devido processo legal, grafado no inciso LIV, do artigo 5º, da

nossa Constituição, inserto, ainda, no título (II) que trata dos direitos e das garantias

fundamentais.  Tal  princípio,  conjugado  com  o  direito  de  acesso  à  Justiça  (art.  5º,

XXXV)  e  o  contraditório  e  a  plenitude  de  defesa  (art.  5º,  LV),  fecha  o  ciclo  das

garantias processuais (SILVA, 2007, p. 432), que integram um Estado Democrático de

Direito.

Advirta-se,  desde  já,  que  tais  garantias  não  se  referem  apenas  ao  processo

judicial, mas tanto quanto possível ao processo administrativo, ao menos quando neste

exista um caráter de litigiosidade. É o que se depreende da leitura do art. 5º, LV, da

Carta  da  República:  aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou  administrativo,  e  aos

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e

recursos a ela inerentes.

E é nesse panorama que se acha inserido o processo administrativo disciplinar,

espécie que é do processo administrativo (gênero). Nas palavras de Léo da Silva Alves,

“O processo disciplinar  é  o  devido processo legal  para aferir  administrativamente  a

responsabilidade  de  servidor  público”  (ALVES,  2011,  p.  91).  Trata-se,  portanto,  de

instrumento  que  visa  não  apenas  apurar  responsabilidades,  mas,  também,  servir  de

garantia processual ao servidor público acusado de transgressão disciplinar.

Decerto que a tal garantia processual atrela-se, entre outros, o princípio da ampla

defesa  e  do  contraditório,  para  que  o  servidor  acusado  de  infração  possa  ter  a
1 “Art. 1.º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:”



oportunidade de contradizer o que lhe é imputado pela Administração, bem como de

exercitar sua defesa, evitando, assim, uma decisão arbitrária.

Contudo, pergunta-se: para que o servidor inquirido possa exercer plenamente o

seu  direito  de  defesa,  nos  termos  do  texto  constitucional,  e  não  apenas  ser-lhe

oportunizado tal direito, não seria recomendável, ou mesmo, necessário que o fizesse

por  intermédio  de  um  advogado?  Afinal,  num  processo  contencioso  de  tamanha

importância, a defesa, para ser efetiva, deve requerer, ao menos em tese, uma defesa

técnica por profissional habilitado para tanto. Ou não?

Nesse  rumo,  a  fim  de  dirimir  as  dúvidas  e  as  discussões  acaloradas  que

sobrevieram acerca do tema,  e de garantir  efetividade ao princípio constitucional  da

ampla defesa e do contraditório, consectário lógico do devido processo legal, o Superior

Tribunal de Justiça (STJ) editou, em 12 de setembro de 2007, a Súmula de nº 343,

nestes termos:  É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo

administrativo disciplinar.

Não obstante, em sentido diametralmente oposto, o Supremo Tribunal Federal

(STF) fez promulgar, em 16 de maio de 2008, a Súmula Vinculante nº 5, cuja redação

dispõe  que:  A  falta  de  defesa  técnica  por  advogado  no  processo  administrativo

disciplinar  não  ofende  a  Constituição.  Pronto.  Estava  restabelecida  a  controvérsia,

ainda que o efeito vinculante da súmula do STF tenha o condão de dar por encerrada a

questão em termos processuais. Todavia, o debate não se esgotou.

Por  conseguinte,  tem o  presente  trabalho  o  intuito  de  analisar  se,  e  em que

medida, a Súmula Vinculante nº 5 editada pelo STF não estaria a mitigar, ou mesmo, a

violar o direito fundamental à ampla defesa, ao reduzir a sua efetividade, afrontando,

pois,  a  Constituição  da República,  ao contrário  do que dispõe  a  própria  súmula  do

Pretório Excelso.

Assim, o primeiro capítulo (item 2) após esta “Introdução” tem o objetivo de

fazer um reconhecimento preambular do sistema de princípios e de direitos e garantias

fundamentais, sustentáculo que é de um Estado Democrático de Direito.



O  segundo  capítulo  (item  3)  visa  discorrer  sobre  o  processo  no  âmbito

administrativo, como instrumento de garantia constitucional.

No terceiro capítulo (item 4), trataremos da antinomia entre as Súmulas do STF

e do STJ, e suas implicações.

O quarto e último capítulo (item 5), discorrerá sobre a importância do exercício

profissional da advocacia em um Estado Democrático de Direito.

Por fim, faremos nossas considerações finais ao encerrarmos este trabalho.

2  –  O  SISTEMA  DE  PRINCÍPIOS  E  DE  DIREITOS  E  GARANTIAS
FUNDAMENTAIS

2.1 – O QUE SÃO   PRINCÍPIOS   NO ORDENAMENTO JURÍDICO  

Princípio é um vocábulo dotado de ambigüidade.  Pode denotar,  dentre tantos

significados,  começo,  início,  origem, assim como  regra,  norma. Para este estudo, são

estas duas últimas expressões que interessam, considerando sua relação com o Direito.

Nas sábias palavras de Miguel Reale (2009, p. 304), “princípios gerais de direito

são  enunciações  normativas  de  valor  genérico,  que  condicionam  e  orientam  a

compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para

a elaboração de novas normas”.

No título inaugural (Título I) da Constituição da República Federativa do Brasil

de 1988 (CRFB/1988), acha-se epigrafada a locução Dos Princípios Fundamentais, em

que  o  termo  princípio revela  a  noção  de  “mandamento  nuclear  de  um  sistema”,



expressão cunhada por Celso Antônio Bandeira de Mello para definir o significado de

princípio jurídico (SILVA, 2007, p. 91).

Na autorizada lição de Mello (BANDEIRA DE MELLO,2 2003 apud SILVA,

2007, p. 91), princípio jurídico pode ser definido como

mandamento  nuclear  de  um  sistema,  verdadeiro  alicerce  dele,  disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e
servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por
definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a
tônica e lhe dá sentido harmônico.

Nesse sentido, também de inestimável valia a contribuição de José Afonso da

Silva, para quem “Os princípios são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas

de  normas,  são  [como  observam  Gomes  Canotilho  e  Vital  Moreira3]  ‘núcleos  de

condensações’ nos quais confluem valores e bens constitucionais” (SILVA, 2007, p.

92).

Ademais, adverte Silva, ainda citando os dois autores portugueses, os princípios,

que integram a base de normas jurídicas, podem se achar positivamente incorporados e

transformados  em  normas-princípio,  “constituindo  preceitos  básicos  da  organização

constitucional” (ibid.).

Igualmente  relevante  o  magistério  de  Humberto  Ávila,  segundo  o  qual  os

princípios jurídicos prescrevem fins a ser alcançados e “servem de fundamento para a

aplicação  do  ordenamento  constitucional”,  assim  como  explicitam  valores  e,

indiretamente, “estabelecem espécies precisas de comportamento” (ÁVILA, 2009, p. 23

e 25).

Ainda de acordo com Ávila, “Os princípios, por serem normas imediatamente

finalísticas,  estabelecem um estado ideal de coisas a ser buscado, que diz respeito a

outras normas do mesmo sistema, notadamente das regras” (ibid., p. 97).

2 BANDEIRA  DE  MELLO,  Celso  Antônio.  Curso  de  Direito  Administrativo.  16.  ed.  São  Paulo:
Malheiros, 2003. p. 450-451.
3 CANOTILHO,  J.  J.  Gomes;  MOREIRA,  Vital.  Fundamentos  da  Constituição.  Coimbra:  Coimbra
Editora, 1991. p. 49.



E, citando Robert Alexy, complementa a definição afirmando que “os princípios

jurídicos consistem apenas em uma espécie de normas jurídicas por meio da qual são

estabelecidos  deveres  de  otimização  aplicáveis  em  vários  graus,  segundo  as

possibilidades normativas e fáticas” (ibid., p. 37).

O autor aduz, ainda, outra importante lição para este estudo, ao tratar da possível

colisão entre princípios, situação em que, ao contrário das regras, precisam e devem ser

ponderados: “Quando dois princípios colidem, os dois ultrapassam o conflito mantendo

sua validade, devendo o aplicador decidir qual deles possui maior peso” (ibid., p. 26).

Já no entendimento de Fredie Didier Jr.,  “os princípios são normas jurídicas,

com força normativa imediata” (DIDIER JR., 2008, p. 24). E, fazendo uma correlação

com os  direitos  fundamentais,  menciona  Ronald  Dworkin,  citado  por  Guerra  Filho

(GUERRA FILHO,4 1996 apud DIDIER JR., 2008, p. 27):

Inicialmente, vale sublinhar, com Dworkin, que conduzir uma argumentação
utilizando princípios necessariamente resulta na tentativa de estabelecer algum
direito fundamental, envolvido na questão, já que, segundo ele, “principles are
proposition that describe rights”  [princípios são proposições que descrevem
direitos],  pelo  que  se  diferenciariam  de  outro  importante  standard
argumentativo,  aquele  que  invoca  políticas  públicas  (policies),  que  seriam
“proposition that describe goals” [proposições que descrevem metas].

Assim sendo, é possível afirmar que os princípios são as normas que orientam o

sistema,  conferindo-lhe  unidade  e  harmonia,  integrando  suas  variadas  partes  e

atenuando  tensões  normativas.  Os  princípios  constitucionais  passam,  então,  a  ser  a

síntese dos valores abrigados no ordenamento jurídico.

2.2 – BREVE ESTUDO SOBRE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Embora formalmente positivados no Título II da CRFB/1988, os direitos e as

garantias fundamentais não se acham restritos apenas a essa parte, porquanto também
4 GUERRA  FILHO,  Willis  Santiago.  “Princípios  da  isonomia  e  da  processualidade  e  privilégios
processuais da Fazenda Pública”. Revista de Processo. São Paulo: RT, 1996, n. 82. p. 75. 



podem ser encontrados ao longo do texto constitucional, “expressos ou decorrentes do

regime e dos princípios adotados pela Constituição, ou, ainda, decorrentes dos tratados e

convenções internacionais de que o Brasil seja parte” (LENZA, 2009, p. 669).

Doutrinariamente,  tem  sido  praxe  classificar  os  direitos  fundamentais  em

gerações (ou dimensões) de direitos, de acordo com o seguinte critério (ibid., p. 670):

 Direitos Humanos de primeira geração  : surgidos entre os séculos XVII e

XIX, referem-se às liberdades e aos direitos políticos, exprimindo valor

de liberdade;

 Direitos Humanos de segunda geração  :  impulsionados pela Revolução

Industrial  européia,  a  partir  do  século  XIX,  e  consolidados  após  a

Primeira  Grande  Guerra,  no  início  do  século  XX,  traduzem-se  em

direitos sociais, culturais e econômicos, significando valor de igualdade;

 Direitos Humanos de terceira geração:   despontados ainda recentemente,

revelam a noção de preservação ambiental e de proteção do consumidor,

entre outros temas, traduzindo-se em direitos de solidariedade;

 Direitos Humanos de quarta geração:   decorrentes dos avanços no campo

da  engenharia  genética,  Bobbio,  citado  por  Lenza,  assegura  que  os

direitos  de  quarta  geração  referem-se  “aos  efeitos  cada  vez  mais

traumáticos  de  pesquisa  biológica,  que  permitirá  manipulações  do

patrimônio genético de cada indivíduo” (BOBBIO,5 1992 apud LENZA,

2009, p. 670-671).

D’outro turno, tomando por base a CRFB/1988, José Afonso da Silva (2007, p.

184) classifica, sintetizadamente, os direitos fundamentais em: (i) direitos individuais

(art. 5º); (ii) direitos à nacionalidade (art. 12); (iii) direitos políticos (arts. 14 a 17); (iv)

direitos  sociais  (arts.  6º  e  193 e  ss.);  (v)  direitos  coletivos  (art.  5º);  e  (vi)  direitos

solidários (arts. 3º e 225).

5 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus,
1992. p. 6.



Em  termos  conceituais,  Silva  (ibid.,  p.  178-179)  disseca  primorosamente  o

significado da expressão direitos fundamentais do homem, lecionando que

No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações
jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes,
nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por
igual,  devem  ser,  não  apenas  formalmente  reconhecidos,  mas  concreta  e
materialmente  efetivados.  Do  homem,  [...]  no  sentido  de  pessoa  humana.
Direitos  fundamentais  do homem significa  direitos  fundamentais  da pessoa
humana ou  direitos fundamentais. [...] A expressão  direitos fundamentais do
homem [...] não significa esfera privada contraposta à atividade pública, como
simples  limitação  ao  Estado  ou autolimitação  deste,  mas  limitação imposta
pela  soberania  popular  aos  poderes  constituídos  do  Estado  que  dela
dependem.  [...]  A  Constituição,  [ao  adotar  os  direitos  fundamentais]  na
abrangência  com  que  o  fez,  traduziu  um  desdobramento  necessário  da
concepção de Estado acolhida no art. 1º:  Estado Democrático de Direito. [...]
direitos fundamentais do homem são situações jurídicas, objetivas e subjetivas,
definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade da
pessoa humana. [...] no plano interno, assumiram o caráter de normas positivas
constitucionais [...].

Nesse panorama, releva também consignar a louvável contribuição de Didier Jr.

(2008, p. 28), que assinala que

Os direitos fundamentais têm dupla dimensão: a)  subjetiva: de um lado, são
direitos  subjetivos,  que  atribuem  posições  jurídicas  de  vantagem  a  seus
titulares;  b)  objetiva:  traduzem  valores  básicos  e  consagrados  na  ordem
jurídica,  que  devem presidir  a  interpretação/aplicação  de  todo  ordenamento
jurídico, por todos os atores jurídicos.

Cabe, ainda, citar interessante lição de Leonardo Greco6:

No  Estado  Democrático  Contemporâneo,  os  direitos  fundamentais
constitucionalmente assegurados têm eficácia imediata, cumprindo ao Estado
garantir a todos os cidadãos o respeito a esses Direitos de modo concreto e
efetivo,  não  obstante  as  inúmeras  desigualdades  e  condições  adversas  que
dificultam na prática o seu exercício.

6 GRECO,  Leonardo.  O  acesso  ao  Direito  e  à  Justiça.  2003.  Disponível  em:
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 18 de março de 2013.



Outro ponto a ser destacado é o que diz respeito às  características dos direitos

fundamentais. Lenza, ao citar Araujo & Nunes Júnior (ARAUJO; NUNES JÚNIOR,7

2006 apud LENZA, 2009, p. 671-672), traz a seguinte classificação, em que se refere

também às garantias fundamentais:

 Historicidade  : têm caráter histórico, tendo surgido com o Cristianismo;

 Universalidade  : têm caráter universal, porquanto destinam-se a todos os

seres humanos;

 Limitabilidade  :  não  são  absolutos,  podendo  haver,  no  caso  concreto,

conflito de interesses;

 Concorrência  : podem ser exercidos cumulativamente;

 Irrenunciabilidade  : não podem ser renunciados, ainda que não exercidos.

Lenza menciona  mais  dois caracteres,  apontados por Silva (SILVA, 2007, p.

181):

 Inalienabilidade  :  são  indisponíveis,  porque  não  têm  conteúdo

econômico-patrimonial;

 Imprescritibilidade  : jamais deixam de ser exigíveis. E a prescrição é um

instituto  que  atinge  apenas  a  exigibilidade  dos  direitos  de  caráter

patrimonial, não de direitos personalíssimos.

Impende, agora, tratarmos,  mais especificamente,  das  garantias fundamentais,

ou seja, das garantias dos direitos, porquanto ainda que um direito seja reconhecido e

declarado, também é necessário garanti-lo, visto que chegará o momento em que poderá

ser contestado e violado (SILVA, 2007, p. 186).

Todavia, há que se distinguir os direitos das garantias dos direitos, embora boa

parte da doutrina não enxergue com nitidez tal diferença. Sobre o tema, José Afonso da

Silva (ibid.) traz à memória importante lição de Ruy Barbosa:

7 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 10.
ed. São Pulo: Saraiva, 2006.



Ruy Barbosa já dizia que uma coisa são os direitos, outra as  garantias, pois
devemos  separar,  “no  texto  da  lei  fundamental,  as  disposições  meramente
declaratórias,  que  são  as  que  imprimem  existência  legal  aos  direitos
reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos
direitos, limitam o poder.  Aquelas instituem os  direitos;  estas, as  garantias:
ocorrendo não raro juntar-se, na mesma disposição constitucional, ou legal, a
fixação da garantia, com a declaração do direito”. Não são nítidas, porém, as
linhas divisórias entre direitos e garantias [...].

E arremata, asseverando não ser peremptório, diante da Constituição, “afirmar

que os direitos são declaratórios e as garantias assecuratórias, porque as garantias em

certa  medida  são  declaradas  e,  às  vezes,  se  declaram  os  direitos  usando  forma

assecuratória” (ibid.).

Em aligeirada síntese, Lenza (2009, p. 671), por sua vez, avalia que “os direitos

são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as garantias são os

instrumentos  através  dos  quais  se  assegura  o  exercício  dos  aludidos  direitos

(preventivamente) ou prontamente os repara, caso violados”.

Uma vez mais, rica a contribuição de José Afonso da Silva (2007, p. 412-413;

417) ao lecionar sobre as garantias constitucionais dos direitos fundamentais:

[...] as garantias dos direitos humanos fundamentais podem ser de dois tipos:
(1) garantias gerais; (2) garantias constitucionais. E essas últimas também se
distinguem  em  duas  classes:  (a)  garantias  constitucionais  gerais,  que  são
instituições  constitucionais  que  se  inserem  no  mecanismo  de  freios  e
contrapesos  dos  poderes  e,  assim,  visam  impedir  o  arbítrio,  com  o  que
constituem, ao mesmo tempo, técnicas assecuratórias de eficácia das normas
conferidoras  dos  direitos  fundamentais;  [...]  (b)  garantias  constitucionais
especiais, que são prescrições constitucionais que conferem, aos titulares dos
direitos  fundamentais,  meios,  técnicas,  instrumentos  ou  procedimentos  para
imporem o respeito e a exigibilidade desses direitos; são, portanto, prescrições
do  Direito  Constitucional  positivo  (ou  seja,  das  constituições  rígidas)  que,
limitando a atuação dos órgãos estatais ou mesmo de particulares, protegem a
eficácia,  aplicabilidade e inviolabilidade dos direitos fundamentais de modo
especial. [...] As garantias constitucionais, em conjunto, se caracterizam como
imposições, positivas ou negativas, especialmente aos órgãos do Poder Público,
limitativas  de  sua  conduta,  para  assegurar  a  observância  ou,  no  caso  de
inobservância,  a  reintegração  do  direito  violado.  [...]  as  garantias
constitucionais são também direitos, não como outorga de um bem e vantagem
em  si,  mas  direitos-instrumentais,  porque  destinados  a  tutelar  um  direito
principal.



Releva  consignar,  também,  a  classificação  das  “garantias  constitucionais

especiais, nos termos do Direito Constitucional Positivo” (ibid., p. 417-418):

(1) garantias constitucionais individuais, compreendendo:
(a) o princípio da legalidade;
(b) o princípio da proteção judiciária;
(c) a estabilidade dos direitos subjetivos adquiridos, perfeitos e julgados;
(d) o direito à segurança;
(e) os remédios constitucionais;
(2) garantias dos direitos coletivos;
(3) garantias dos direitos sociais;
(4) garantias dos direitos políticos.

Para este trabalho, interessa-nos, essencialmente, o princípio da legalidade e o

princípio da proteção judiciária, no qual se inserem o direito de defesa e o direito ao

devido processo legal.

Por último, ao tratar da eficácia dos direitos fundamentais, Silva (ibid., p. 467)

preleciona que

[...] a garantia das garantias consiste na eficácia e aplicabilidade imediata das
normas  constitucionais.  Os  direitos,  liberdades  e  prerrogativas
consubstanciadas  no título II  [da CRFB/1988],  caracterizados  como direitos
fundamentais,  só  cumprem  sua  finalidade  se  as  normas  que  os  expressem
tiverem efetividade.

2.3 – O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE



O princípio da legalidade acha-se expressamente consagrado no art. 5º, inciso II,

da CRFB/1988, nos seguintes termos: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer

alguma coisa senão em virtude de lei.

Lenza  (2009,  p.  684)  destaca  que  o  referido  princípio  vem  contemplado,

também, nos arts. 37 e 84, IV, da Carta Magna, recordando, ainda, que o mesmo “já

estava  previsto  no  art.  4º  da  Declaração  dos  Direitos  do  Homem  e  do  Cidadão”,

promulgada pela Assembléia Constituinte francesa, em 1789, após a revolução.

Novamente, recorremos ao valioso magistério de José Afonso da Silva (2007, p.

420-421; 424-425), que aduz o seguinte:

O  princípio da legalidade é um princípio basilar do Estado Democrático de
Direito,  [...]  porquanto  é  da  essência  do  seu  conceito  subordinar-se  à
Constituição e fundar-se na legalidade democrática. [...] Toda a sua atividade
fica sujeita à  lei, entendida como expressão da vontade geral, [...] de acordo
com o processo legislativo estabelecido na Constituição. [...] nesse sentido [...]
o Estado, ou o Poder Público, ou os administradores não podem exigir qualquer
ação,  nem  impor  qualquer  abstenção,  nem  mandar  tampouco  proibir  aos
administrados,  senão em virtude de lei.  [...]  a  palavra  lei,  para a realização
plena do princípio da legalidade, se aplica, em rigor técnico, à lei formal, isto é,
ao ato legislativo emanado dos órgãos de representação popular e elaborado de
conformidade com o processo legislativo previsto na Constituição (arts. 59 a
69). Há, porém, casos em que a referência à lei na Constituição [...] não exclui
a possibilidade de que a matéria seja regulada por um “ato equiparado”, [que
devem  ser]  apenas  a  lei  delegada (art.  68)  e  as  medidas  provisórias,
convertidas em lei (art. 62). [...] Mas o princípio da legalidade vincula-se a uma
reserva genérica ao Poder Legislativo, que não exclui atuação secundária de
outros poderes.  [...]  O  princípio da legalidade,  num Estado Democrático de
Direito, funda-se no princípio da legitimidade, senão o Estado não será tal. Os
regimes ditatoriais também atuam mediante leis. [...] Prova de que nem sempre
a ordem jurídica é justa. [...] Em conclusão, o princípio da legalidade de um
Estado Democrático de Direito assenta numa ordem jurídica emanada de um
poder legítimo, até  porque,  se o poder  não for  legítimo,  o  Estado não será
Democrático de Direito. [...] Fora disso, teremos possivelmente uma legalidade
formal, mas não a realização do princípio da legalidade.

Encerramos este item, cujo tema, contudo, não se esgota, no presente trabalho,

em razão da vinculação do princípio  em tela  com a atividade  administrativa,  o  que

trataremos mais adiante.



2.4 – O DEVIDO PROCESSO LEGAL, A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO

Positivado no art. 5º, LIV8, da CRFB/1988, o devido processo legal tem origem

na  expressão  inglesa  due  process  of  law,  cujo  termo foi  utilizado,  inicialmente,  na

Magna Carta inglesa, de 1215. 

Considerado pela maioria da doutrina o sustentáculo dos demais princípios, deve

ser  aplicado  “genericamente  a  tudo  que  disser  respeito  à  vida,  ao  patrimônio  e  à

liberdade.  Inclusive  na  formação  de  leis.  Processo  é  palavra  gênero  que  engloba:

legislativo, judicial, administrativo e negocial” (DIDIER JR., 2008, p. 30).

Com efeito, o devido processo legal atua como “garantia que as pessoas têm de

que o processo seguirá regras jurídicas e não será instrumento do arbítrio” (ALVES,9

2010 apud LESSA, 2010, passim).

Consectário lógico do devido processo legal, o princípio do contraditório e da

ampla  defesa resta  consignado no inciso  LV, do art.  5º,  Título  II  –  Dos Direitos  e

Garantias Fundamentais - da CRFB/1988, nestes termos:  aos litigantes,  em processo

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nesse  sentido,  não  é  demais  gizar  a  oportuna  explicação  de  Celso  Ribeiro

Bastos, citado por Lessa (BASTOS,10 apud LESSA, 2010, passim):

O presente dispositivo [art. 5º, LV] confere aos acusados em geral a proteção
da  ampla  defesa  e  do  contraditório.  No  direito  anterior,  ambos  estavam
separados em preceptivos diferentes.  A união que ora se faz parece  de boa
técnica, dada a íntima imbricação existente entre eles.

8 Art. 5º, “LIV- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”
9 ALVES,  Léo  da  Silva.  “Os  servidores  públicos  e  o  poder  sancionador  do  Estado”.  Revista  de
Administração Pública e Política, ano 13, n. 140, p. 36, fev. 2010.
10 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva. v. 2, p. 265-688.



Todavia, não obstante a estreita correlação entre ambos, contraditório e ampla

defesa apresentam diferenças entre si, como bem aponta Didier Jr., citando Delosmar

Mendonça Jr. (MENDONÇA JR.,11 2001 apud DIDIER JR., 2008, p. 50):

[...] são figuras conexas, sendo que a ampla defesa qualifica o contraditório.
Não há contraditório sem defesa. Igualmente é lícito dizer que não há defesa
sem contraditório. [...] O contraditório é o instrumento de atuação do direito de
defesa, ou seja, esta se realiza através do contraditório.

Por seu turno, Bastos, novamente citado por Lessa (BASTOS,12 apud LESSA,

2010, passim), assim leciona:

Por  ampla  defesa  deve-se  entender  o  asseguramento  que  é  feito  ao  réu  de
condições  que  lhe  possibilitem  trazer  para  o  processo  todos  os  elementos
tendentes a esclarecer a verdade. [...] [trata-se de] um instrumento assegurador
de que o processo não se converterá em uma luta desigual, [possibilitando ao
acusado] a colocação da questão posta em debate sob um prisma conveniente à
evidenciação  da  sua  versão.  É  por  isso  que  a  defesa  ganha  um  caráter
necessariamente contraditório. [este,] por sua vez, se insere dentro da ampla
defesa.

Imprescindível, ainda, ressaltar, em razão da estreita conexão com o tema deste

trabalho, o precioso ensinamento de Fredie Didier Jr. a respeito do “direito fundamental

à participação em contraditório” (DIDIER JR., 2008, p. 45-46):

O processo é um instrumento de composição de conflito – pacificação social –
que se  realiza  sob  o  manto  do  contraditório.  O  contraditório  é  inerente  ao
processo. Trata-se de princípio que pode ser decomposto em duas garantias:
participação (audiência; comunicação; ciência) e  possibilidade de influência
na decisão. Aplica-se o princípio do contraditório, derivado que é do devido
processo  legal,  nos  âmbitos  jurisdicional,  administrativo e  negocial.
Democracia  no  processo  recebe  o  nome  de  contraditório.  Democracia  é
participação; e a participação no processo se opera pela efetivação da garantia
do  contraditório.  O  princípio  do  contraditório  deve  ser  visto  como
manifestação  do  exercício  democrático  de  um  poder.  [...]  a  garantia  do
contraditório [...] desdobra-se em duas facetas. A faceta básica, [...] formal, é a
da participação;  a  garantia  de ser  ouvido, de participar  do processo,  de ser
comunicado, poder falar no processo. Isso é o mínimo e é o que quase todo

11 MENDONÇA JR., Delosmar. Princípios da ampla defesa e da efetividade no processo civil brasileiro.
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 55.
12 BASTOS, Celso Ribeiro, ibid.



mundo entende como princípio do contraditório. [...] Mas não é só isso. Há o
elemento  substancial  dessa  garantia.  Há  um  aspecto,  [...]  essencial,
denominado, de acordo com a doutrina alemã, de “poder de influência”.13 Não
adianta permitir que a parte, simplesmente, participe do processo; que ela seja
ouvida.  Apenas  isso  não  é  o  suficiente  para  que  se  efetive  o  princípio  do
contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas em
condições de poder influenciar a decisão do magistrado. Se não for conferida a
possibilidade  de  a  parte  [...]  interferir  com  idéias,  com  fatos  novos,  com
argumentos jurídicos novos;  [...]  a garantia  do contraditório estará ferida.  É
fundamental  perceber  isso:  o  contraditório  não  se  implementa,  pura  e
simplesmente, com a ouvida, com a participação; exige-se a participação
com  a  possibilidade,  conferida  à  parte,  de  influenciar  no  conteúdo  da
decisão [grifos nossos].

Assim,  com  essa  peremptória  lição  de  Didier  Jr.,  encerramos  este  capítulo,

passando, em seguida, ao estudo do processo administrativo, em que tornaremos a falar

sobre os princípios e direitos já abordados até aqui, só que no âmbito administrativo.

3 – O PROCESSO ADMINISTRATIVO

3.1 – CONCEITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

A  despeito  das  inúmeras  controvérsias  doutrinárias  acerca  de  um  juízo

relativamente  homogêneo  sobre  o  conceito  ideal  de  processo  administrativo,

apresentaremos,  a  seguir,  algumas  definições  elaboradas  por  parte  da  doutrina

administrativista.

Nesse diapasão, Cretella Jr. (2009, p. 26), ao iniciar sua descrição do significado

da referida expressão, alerta, preliminarmente, para o seguinte:

Processo administrativo é o próprio  processo,  no âmbito da Administração,
mas levando-se em conta a divergência dos autores a respeito, bem como as

13 MARINONI, Luiz Guilherme.  Novas linhas do processo civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros. 1999. p.
258-259.



várias  acepções  da  expressão,  é  preciso  cuidado  especial  para,  numa  só
definição, designar a realidade que esta expressão pretende abranger.

Em seguida,  o mencionado autor  apresenta  duas definições,  complementares,

para a expressão processo administrativo, começando por conceituá-lo como sendo um

“conjunto  sistemático  de  atos  dos  órgãos  da  Administração  que,  em  matéria

administrativa, objetiva a concretização das relações jurídicas reguladas, anteriormente,

pelo direito substantivo” (ibid.).

Ao final,  o mesmo autor (ibid.,  p.  45) emprega,  em nosso sentir,  um caráter

disciplinar ao termo, em face do servidor público, por acrescentar que

processo  administrativo  é  o  conjunto  de  iniciativas  da  Administração,  que
envolvem o servidor público, possibilitando-lhe, porém, a mais ampla defesa,
antes da edição do ato final da autoridade maior, decisão que o absolve ou o
condena, depois de analisar-lhe a conduta que teria configurado, por ação ou
omissão, ilícito administrativo, funcional, disciplinar ou penal.

Por seu turno, Odete Medauar não faz uma definição peremptória de processo

administrativo, porquanto o conceitua sob diversos critérios, a começar pela primeira

palavra  da  expressão:  “O  termo  processo,  na  área  do  Direito,  vem  habitualmente

vinculado à função jurisdicional e, portanto, relacionado ao Direito processual civil e

penal, sobretudo” (MEDAUAR, 2008, p. 15).

Entrementes, a referida autora recorda que na doutrina processual brasileira, Ada

Pellegrini Grinover, Araújo Cintra e Cândido Dinamarco, aduzem que o conceito de

processo  excede  o  direito  processual,  porquanto,  como  instrumento  de  legítimo

exercício  de  poder,  acha-se  presente  em  todas  as  atividades  estatais  (processo

administrativo, legislativo etc).

Com efeito, em consonância com essa parte da doutrina, Medauar (ibid., p. 33)

assevera  que  “a  idéia  da  processualidade  extensiva  a  todos  os  poderes  estatais  e  a

identificação  de  seu  núcleo  comum  possibilitam  afirmar  a  existência  de  uma

processualidade  nas  atividades  da  Administração  Pública,  quando  aí  se  detectam

aqueles elementos que integram esse núcleo”.



Ademais,  ao distinguir  processo de  procedimento,  a  celebrada  autora aponta,

ainda, o seguinte (ibid., p. 44-45):

A despeito do difundido uso do termo  procedimento no âmbito da atividade
administrativa, mais adequada se mostra a expressão processo administrativo.
[...] A resistência ao uso do vocábulo  processo no campo da Administração
Pública, explicada pelo receio de confusão com o processo jurisdicional, deixa
de ter consistência no momento em que se acolhe a processualidade ampla, isto
é,  a  processualidade  associada  ao  exercício  de  qualquer  poder  estatal.  [...]
Utilizar a expressão processo administrativo significa, portanto, afirmar que o
procedimento com participação dos interessados em contraditório, ou seja, o
verdadeiro processo, ocorre também no âmbito da Administração Pública. [...]
Além do mais, no ordenamento pátrio, a Constituição Federal de 1988 adotou a
expressão  processo  administrativo ou  utilizou  o  termo  processo,  o  que
significa não só a escolha terminológica,  mas sobretudo reconhecimento do
processo nas atividades da Administração Pública [...].

D’outro turno, no entendimento de Waldir de Pinho Veloso (2010, p. 30-31)

Processo administrativo é o conjunto de procedimentos e atitudes que fazem
com que  o  ato  administrativo,  por  vias  não  judiciais,  seja  materializado  e
disponibilizado para o administrado. Tanto pode ter o início por provocação da
parte interessada (como quando esta faz um requerimento e espera deferimento
conforme  requerido)  ou  da  própria  Administração  (como  quando  toma
iniciativa de averiguar indícios de irregularidade ou quando inicia um processo
administrativo de licitação ou edita  uma norma de procedimento).  Para que
haja um ato administrativo final, vários atos preparatórios são realizados pela
Administração. Todos formam o processo administrativo, desde os iniciais e
preparatórios, até o final, que é o pretendido pelo administrado. Se se trata da
edição  de  normas  de  interesse  do  administrado,  a  mesma  explicação  tem
validade: os atos preparatórios desembocarão na edição em versão final do ato,
e este deve atingir a finalidade da Administração Pública.

O  referido  autor  traz,  ainda,  abalizada  lição  de  Diógenes  Gasparini

(GASPARINI,14 2003  apud  VELOSO,  2010,  p.  30-31),  para  quem  o  processo

administrativo

é o conjunto de medidas jurídicas e materiais praticadas com certa ordem e
cronologia,  necessárias  ao  registro  dos  atos  da  Administração  Pública,  ao
controle  do  comportamento  dos  administrados  e  de  seus  servidores,  a
compatibilizar,  no  exercício  do  poder  de  polícia,  os  interesses  público  e

14 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 8. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 800.



privado,  a  punir  seus  servidores  e  terceiros,  a  resolver  controvérsias
administrativas e a outorgar direitos a terceiros.

Por derradeiro, releva consignar importante lição de Petrônio Braz (2009, p. 43-

45):

Cumpre  ser  assinalado  que  o  processo  administrativo  foi  institucionalizado
pela Constituição Federal de 1988, através da norma do art. 5º, LV, que lhe
outorgou estrutura de garantia constitucional, impondo a sua normatização. [...]
cumpre ser  observado que todos os  assuntos  do interesse  da Administração
Pública, em obediência aos princípios da publicidade e da legalidade, devem
ser organizados em pastas (processo) de forma ordenada, para facilitar o seu
manuseio  e  entendimento,  independente  da  existência  de  controvérsia  a  ser
solucionada. Neste contexto o processo tem o sentido de dossiê. [...] o processo
administrativo  é  autônomo,  informado  por  princípios  orientadores  de  sua
formação e de seu desenvolvimento e está regulamentado, em nível federal,
pela Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. [...] Por uma imposição de ordem
constitucional,  o  processo  administrativo  orienta-se  pelos  princípios  do
contraditório e  da ampla defesa  [Art.  5º,  LV, da CF],  e,  em atendimento à
teoria geral dos processos, pelos princípios da publicidade, da legalidade, do
impulso oficial (administrativo), matérias que são objeto do estudo do direito
processual.

3.2 – O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO

Expressão  utilizada  por  Ada  Pellegrini  Grinover  (GRINOVER,15 1990  apud

MEDAUAR,  2008,  p.  85),  o  devido  processo  legal  administrativo é  corolário  do

modelo de Estado Democrático de Direito adotado pela República Federativa do Brasil,

desde que promulgada a Constituição Republicana de 1988, conforme o preceituado em

seu artigo primeiro.

Com efeito, a previsão constitucional do devido processo legal (art.  5º, LIV),

associada à equiparação do processo administrativo, como espécie do gênero processo,

ao  processo  judicial  (art.  5º,  LV),  confere  legitimidade  ao  devido  processo  legal

administrativo.

Nesse sentido, leciona Medauar (2008, p. 83) que

15 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Garantias do contraditório e ampla defesa”. Jornal do Advogado, secção
de São Paulo, n. 175, nov. 1990, p. 9.



A exigência de atuação administrativa mediante processualidade, prevista no
inc.  LV [do  art.  5º  da  CRFB/1988]  para  as  hipóteses  indicadas,  vincula-se
profundamente  ao  inc.  LIV do art.  5º,  que estabelece  a  cláusula do devido
processo legal, nos seguintes termos: “Ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal”.

E prossegue a referida autora, aduzindo o seguinte (ibid., p. 84-86):

Associado habitualmente à função jurisdicional,  aplica-se o devido processo
legal  à  atividade  administrativa?  O  inc.  LIV  repercute  no  Direito
Administrativo?  [...]  A doutrina pátria  posiciona-se favorável  à  vigência  da
cláusula no âmbito administrativo. Assim, por exemplo, [...] se manifesta Ana
Lúcia Berbert  Fontes16:  “Torna-se um princípio da Administração Pública o
devido processo legal, na medida em que a Constituição instituiu um Estado
Democrático  de  Direito  e  estendeu  esse  princípio  aos  processos
administrativos. A partir da Constituição de 1988, esse postulado é, portanto,
garantia do cidadão, do administrado e do servidor nas suas relações com a
Administração  Pública.  Assim,  estando  essa  garantia  inserta  no  âmbito  da
Administração Pública, o que da essência dela se extrai vigora nessa esfera”.
[...]  Com efeito,  o  inc.  LIV tem sido  amplo,  sem indicação  do  campo  de
incidência,  devendo-se,  portanto,  reconhecer  sua  acolhida  na  esfera
administrativa,  o  que  representa  estágio  avançado  de  uma  evolução  que  já
vinha ocorrendo na jurisprudência, como bem expressa a Súmula 21 do STF,
que vedou a demissão sumária dos servidores em estágio probatório, obrigando
a  Administração  a  dar-lhes  conhecimento  das  alegações  contra  sua
permanência no cargo e a dar-lhes oportunidade de defesa.

Ao final, Medauar (ibid., p. 87) expõe lição de grande relevo para este trabalho,

asseverando que

A combinação dos incs. LIV e LV do art. 5º resulta na imposição de processo
administrativo que ofereça, aos sujeitos, oportunidade de apresentar sua defesa,
suas provas, de contrapor seus argumentos a outros, enfim, a possibilidade de
influir na formação do resultado final. O devido processo legal desdobra-se,
sobretudo, nas garantias do contraditório e ampla defesa, aplicadas ao processo
administrativo. [grifo nosso]

3.3  –  A  AMPLA  DEFESA  E  O  CONTRADITÓRIO  NO  ÂMBITO

ADMINISTRATIVO

16 FONTES,  Ana  Lúcia  Berbert.  “Garantia  do  devido  processo  legal  –  Princípio  constitucional  da
Administração Pública”. Revista da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia 14, jul.-dez., 1990, p. 95



Conforme  já  fora  visto  no  item 2.4  deste  trabalho,  decorre  do  princípio  do

devido processo legal o princípio da ampla defesa e do contraditório, que se encontra

preceituado no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Democrática de 1988.

Em  face  da  estreita  ligação  entre  ampla  defesa  e  contraditório,  como  já

observado alhures, a doutrina, muitas das vezes, encontra dificuldades em distingui-los,

em tratá-los separadamente, como dois princípios distintos. Daí a sua denominação no

singular, tratando ambos como se fossem um, porquanto “a interconexão profunda dos

dois  princípios  [...]  gera  dificuldade  teórica  e  prática  de  separar  com  precisão  os

respectivos desdobramentos, dada sua mescla no andamento processual” (MEDAUAR,

2008, p. 108).

Em relação à  ampla defesa, analisada em separado, adverte Medauar (ibid., p.

119) que a Constituição de 1988 não faz alusão “a simples direito de defesa, mas, sim, a

ampla defesa”, significando que a defesa, por sua amplitude, não pode sofrer qualquer

restrição quando de sua aplicação.

Aqui,  releva  registrar  acurada  lição  da  autora  (ibid.,  p.  119-120)  acerca  da

evolução do princípio da ampla defesa:

No ordenamento pátrio e em ordenamentos estrangeiros a ampla defesa teve
incidência, de início, no processo penal, pelo caráter ostensivo do bem a ser
afetado por uma condenação, tal como a liberdade física, a locomoção ou a
própria  vida.  [...]  Vários  autores  se  manifestaram  no  sentido  da  aplicação
exclusiva  da  garantia  ao  processo  penal,  porém aos  poucos  se  firmou  [...]
entendimento favorável à extensão da ampla defesa ao âmbito do processo civil
[...]. Mais fácil que a acolhida da ampla defesa no processo civil parece ter sido
sua  aceitação  nos  processos  administrativos  disciplinares,  pois  neles  se
apreendia,  de  modo  claro,  a  situação  de  alguém  acusado  de  uma
determinada conduta  e  passível  de  sofrer  uma sanção.  A similitude  ao
processo penal facilitava a admissibilidade da ampla defesa nessa esfera.
No Brasil, já em 1938, Themistocles Brandão Cavalcanti, no anteprojeto de
Código  de  Processo  Administrativo  que  elaborou,  previu,  ao indiciado em
processo administrativo disciplinar, garantias de ampla defesa, em moldes
semelhantes  aos  vigentes  na  atualidade  [...].  E  tanto  a  doutrina  como  a
jurisprudência que se manifestaram quanto à matéria, antes da Constituição de
1988,  inclinavam-se  pela  extensão  da  ampla  defesa  aos  processos
administrativos  disciplinares.  [...]  No  direito  estrangeiro a  trajetória  da
ampla defesa na esfera administrativa teve início também no exercício do
poder disciplinar sobre funcionários. P. ex., na França, [no ano de] 1905. [...]
[daquela  época]  até  o  presente  ocorreu  reforço  acentuado  do  direito  de



defesa  no  âmbito  do  processo  administrativo,  denominado,  na  França,
processo administrativo não contencioso. [grifos nossos em negrito]

Note-se a importância da ampla defesa conferida aos processos administrativos,

sobretudo os disciplinares, inclusive no ordenamento jurídico estrangeiro.

Ainda  sobre  a  garantia  da  ampla  defesa  em  processo  administrativo,  mais

especificamente  o de caráter  disciplinar,  Medauar  (ibid.,  p.  123) aduz valiosa  lição,

estribada, também, no autorizado saber de José Armando da Costa, verbis:

A anterioridade  da  defesa  recebe  forte  matiz  nos  processos  administrativos
sancionadores  (que  envolvem  servidores  ou  particulares),  pois  os  mesmos
podem culminar em punições aos implicados. [...] No concernente ao exercício
do  poder  disciplinar,  a  garantia  constitucional  da  ampla  defesa  veda  a
imposição sumária de penas, sem a intermediação de processo [...]. A idéia de
que  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  só  devem  existir  para  apuração  de
condutas  passíveis  de  penas  graves  (como  demissão  e  cassação  de
aposentadoria),  enquanto outras penas são aplicadas sem processo,  deixa de
prevalecer à vista do disposto no inc. LV [do art. 5º] da CF de 1988. Antes de
sua promulgação, portanto, antes da previsão expressa da ampla defesa nos
processos  administrativos,  já  se  pronunciara  José  Armando  da Costa17

nesse sentido: “Deve-se dar a todos os  funcionários acusados de infração
disciplinar o direito da mais ampla defesa, seja qual for a natureza da falta
imputada.  Entender o contrário significa restringir arbitrariamente uma das
mais importantes franquias do catálogo dos direitos individuais, o que, por si,
constitui flagrante inconstitucionalidade”. [grifos nossos]

Nesse  sentido,  ao  tratar  da  ampla  defesa  como  princípio  constitucional  da

Administração Pública, Walter de Pinho Veloso (2010, p. 81-82) é peremptório ao se

referir sobre o assunto no âmbito do processo disciplinar:

Se o tema é  processo administrativo disciplinar,  a Administração Pública
deverá  oferecer  a  oportunidade  de  o  servidor  estar  acompanhado  de
advogado em todas as fases. Se o próprio servidor não se fizer acompanhar de
advogado, a Administração Pública deverá lhe notificar para assim o fazer e, se
continuar  o  servidor  a  não  ser  representado  por  advogado,  deve  a
Administração Pública lhe nomear um. Ainda que em recorrendo à Defensoria
Pública. Para confirmar o conteúdo destes comentários, basta informar que o
Superior Tribunal de Justiça fez editar no fim de 2007, a Súmula número 343,
que tem o seguinte teor: “É obrigatória a presença de advogado em todas as
fases do processo administrativo disciplinar”. [grifos nossos]

17 COSTA, José Armando da. Teoria e prática do direito disciplinar. Forense, 1981, p. 319.



Quanto à questão da defesa técnica por advogado em processo administrativo,

Medauar (2008, p. 125-127) traz à memória o conhecido debate a respeito, que muito

interessa ao tema central deste trabaho:

Outro elemento da ampla defesa que, aplicado na esfera administrativa, suscita
controvérsia,  situa-se  na  defesa  técnica.  A  defesa  técnica e  a  autodefesa
figuram, na doutrina processualista, como as duas vertentes da ampla defesa,
quanto  à  pessoa  que  realiza  as  atuações  dela  oriundas.  Autodefesa é  a
possibilidade  conferida  ao  sujeito  de,  pessoalmente,  realizar  as  condutas  e
providências para preservar-se de prejuízos a seus interesses e direitos ou de
sanções. A autodefesa implica dois elementos: direito de presença e direito de
audiência. [...] Salvo o processo disciplinar, na praxe administrativa brasileira
predomina  a  autodefesa;  mesmo  que  alegações  escritas  ou  condutas  sejam
norteadas por advogados, estes não aparecem oficialmente, em geral. Por sua
vez,  a  defesa  técnica  é  a  defesa  realizada  pelo  representante  legal  do
interessado,  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  auxilia  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, fixou
orientação  diversa  [...].  [...]  A  exigência  de  defesa  técnica [...]  deveria
[ocorrer] 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
figurar como possibilidade nos demais processos. [grifos nossos]

A insigne autora arremata o assunto aduzindo que “Ana Lúcia Berbert Fontes18

já se manifestara a favor da presença do defensor técnico em todo e qualquer processo

administrativo disciplinar, como conseqüência da própria configuração de um processo

e da democratização na vida social” (ibid., p. 127).

No que diz respeito ao contraditório no âmbito administrativo, Veloso (2010, p.

83-84) preleciona que

[o contraditório]  trata-se de princípio que determina que toda vez que uma
parte pratica um ato em um processo – judicial ou administrativo – deve ser
dada  a  oportunidade  de  a  parte  contrária  analisar  o  que  foi  feito,  ver  a

18 Op. cit., p. 103-104.



documentação juntada, conhecer o ato. E fazer a sua oposição à prática levada
a efeito  pela parte  oposicionista ou à juntada de documentos.  E até mesmo
juntar novos documentos que provem o contrário do que ficou dito pela parte
anteriormente referida. É nulo qualquer processo a partir do momento em que
uma parte interessada pratica um ato e não é dada vista à parte contrária, para
manifestação  ou  mesmo  passar  “em  branco”  (in  albis)  o  tempo  para  a
contradição ao ato anterior. [...] Dar à outra parte o direito de contradizer ao
que se disse. Esse é o centro do princípio do contraditório.

Finalmente,  o  sempre esclarecedor  ensinamento  de Odete  Medauar  (2008,  p.

103):

A  idéia  de  contraditório  em  procedimentos  administrativos  ganha  terreno
também à medida em que a atenção se volta para a relação Administração-
administrados  e  que  se  buscam  meios  para  circunscrever  a  atuação
administrativa dentro de parâmetros, com o fim de refrear abusos. Admitindo-
se a divergência de interesses, de pontos de vista e de interpretações jurídicas
entre  Administração  e  administrados  e  até  entre  órgãos  da  própria
Administração,  aceita-se  o  contraditório.  Portanto,  o  contraditório  não  é
exclusivo do processo jurisdicional.

3.4 – O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O  processo  administrativo  disciplinar  tem  previsão  legal,  no  âmbito  da

Administração Pública federal, na Lei 8.112/90, que assim dispõe em seu art. 148:  O

processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor

por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as

atribuições do cargo em que se encontre investido.

No dizer de Cretella Jr. (2009, p. 76-77)

Processo administrativo disciplinar ou simplesmente processo disciplinar é o
capítulo do direito administrativo [...]  que consiste no conjunto ordenado de
formalidades  a  que  a  Administração  submete  o  servidor  público  [...]  que
cometeu  falta  grave  atentatória  à  hierarquia  administrativa.  O  objetivo  do
processo administrativo disciplinar é a tutela da hierarquia através da apuração
justa da pena cominada no Estatuto do Funcionário, na sua respectiva esfera
(União, Estado ou Município).



Por seu turno, Petrônio Braz (2009, p. 47 e 49) leciona que

No  processo  administrativo  disciplinar  não  se  estabelece  uma  lide  a  ser
composta.  Ele visa a  declaração do direito e  da certeza de uma atuação do
indiciado  (agente  público)  que  não  esteja  em conformidade  com as  regras
procedimentais, estabelecidas pelo Estatuto dos Servidores e leis correlatas. O
processo  administrativo  disciplinar,  vinculado  aos  princípios  do
contraditório e  da ampla defesa,  objetiva  afastar  o perigo da injustiça,
comum  nos  procedimentos  inquisitórios.  Ele  estabelece  a  possibilidade  de
justiça e reprime a injustiça. [...] Saliente-se que  o processo administrativo
disciplinar  não  tem  por  finalidade  apenas  apurar  a  culpabilidade  do
servidor  acusado,  mas,  também,  dar-lhe  oportunidade  de  provar  sua
inocência, oferecendo-lhe condições de defesa; daí porque deve observar os
princípios  da  legalidade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse  público  e  eficiência,  além  dos  princípios  da  publicidade,  da
gratuidade, da isonomia e do juízo natural. [grifos nossos]

Nesse sentido, imprescindível consignar a pertinente lição de Alberto Aparecido

Gonçalves  de Souza (2012, p.  402),  ao tratar  do processo administrativo  disciplinar

como garantia fundamental:

[...] o processo administrativo disciplinar é garantia porque é meio pelo qual o
servidor,  estável  ou  não,  acusado de  infração  disciplinar  busca  tutelar  seus
direitos  e  evitar  uma  decisão  arbitrária  da  Administração,  ou  seja,  é  um
instrumento de limitação do poder disciplinar, o qual não pode ser exercido,
repita-se, sem as garantias do contraditório e da ampla defesa; [...]

Destarte,  pode-se  concluir  que  o  processo  administrativo  disciplinar  não  se

destina apenas a apurar responsabilidades e aplicar punições. Mais que isso, consiste em

garantia constitucional do servidor público contra qualquer arbitrariedade que possa ser

praticada pela Administração quando da apuração da possível infração cometida.

Com efeito,  em observância  ao princípio  da  presunção de inocência  (art.  5º,

LVII, da CRFB/1988), aqui empregado no âmbito administrativo,  o servidor público

acusado  de  prática  infracional  disciplinar  é  inocente  até  prova  em  contrário,  cuja

apuração  deverá  ser  feita  por  meio  do  instrumento  adequado,  que  é  o  processo

administrativo disciplinar, em que lhe seja [ao servidor] assegurada a ampla defesa e o

contraditório.



4 - SÚMULA VINCULANTE Nº 5 (STF) x SÚMULA Nº 343 (STJ)

4.1 – O INSTITUTO DAS SÚMULAS VINCULANTES

As súmulas  vinculantes  foram instituídas  no ordenamento  jurídico  pátrio  por

meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, que aditou à Constituição da República de

1988, dentre outros, o art. 103-A, que assim dispõe:

Art. 103-A - O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,

mediante decisão de dois terços  dos seus membros,  após reiteradas decisões sobre

matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa

oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem

como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

A norma legal a que alude o referido dispositivo, in fine, é a Lei nº 11.417, de 19

de dezembro de 2006, “que dispõe sobre a disciplina da edição, revisão e cancelamento

de enunciado de súmula vinculante” (SILVA, 2007, p. 565).

O  supracitado  artigo  do  texto  constitucional,  em  seu  parágrafo  primeiro,

estabelece, ainda, que (ibid., p. 565-566)

o enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia
de normas determinadas,  acerca  das  quais haja,  entre órgãos judiciários,  ou
entre esses e a Administração Pública,  controvérsia atual que acarrete grave
insegurança  jurídica  e  relevante  multiplicação  de  processos  sobre  idêntica
questão. A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com
efeito vinculante dependerão de decisão tomada por dois terços dos membros
do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária. As súmulas só terão força
vinculante se sua edição for decidida por dois terços dos membros do Supremo
Tribunal  Federal.  Igual  quorum,  como  é  curial,  é  exigido  também  para  a
revisão e o cancelamento do seu enunciado.



De outro giro, a acertada visão de Souza (2012, p. 414)

[de  que]  o  tema  relacionado  às  súmulas  vinculantes  é  controvertido.  No
entanto, não restam dúvidas de que alguma medida deveria ser tomada para
solucionar  a  crise  que  se  instalou  no  Judiciário  brasileiro,  notadamente  o
congestionamento de nossos Tribunais com o excesso de causas  repetitivas,
razão maior da morosidade na realização da justiça,  isso para não falar  nas
soluções judiciais díspares em casos semelhantes. Certo ou errado, apenas com
o  tempo  é  que  poderá  ser  avaliada  se  a  opção  constitucional  em  atribuir
competência  ao  Supremo Tribunal  Federal  para  editar  enunciado de caráter
vinculante foi eficaz.

4.2 – A SÚMULA 5 DO STF EM CONFLITO COM A SÚMULA 343 DO STJ 

Comecemos  por  trazer  a  lume  preciso  conhecimento  de  Leandro  Flávio

Machado de Lima (DE LIMA, 2012, passim) sobre a edição da Súmula nº 343 pelo

STJ:

Foi com o intuito de garantir princípios constitucionais imprescindíveis, como
a ampla defesa e o contraditório, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
reiterando o que vinha sendo amplamente difundido entre a grande maioria dos
tribunais pátrios, aprovou, no dia 14.09.2007, o Enunciado nº 343 da Súmula
da  jurisprudência  predominante  na  3ª  Seção  daquela  Corte.  A  Súmula
apresenta  a  seguinte redação:  “é obrigatória  a presença de advogado em
todas  as  fases  do  processo  administrativo  disciplinar”.  [...]  O  Superior
Tribunal de Justiça tem entendido que, em observância ao princípio da ampla
defesa,  é  indispensável  a  presença  de  advogado  ou  de  defensor  dativo,
realizando  a  defesa  de  acusado  em  processo  administrativo  disciplinar,
inclusive  na  fase  instrutória.  A  ausência  de  defesa  técnica  no  processo
administrativo  disciplinar  é  causa  de  nulidade  relativa,  necessitando  de
demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela defesa para, só então, justificar a
anulação do processo. [grifos nossos]

Com  efeito,  a  justificativa  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  nesse  sentido  é

bastante lógica, como se pode inferir do seguinte precedente da E. Corte (LESSA, 2008,

passim):



1. Apesar de não haver qualquer disposição legal que determine a nomeação de
defensor dativo para o acompanhamento das oitivas de testemunhas e demais
diligências,  no  caso  de  o  acusado  não  comparecer  aos respectivos  atos,
tampouco seu advogado constituído como existe no âmbito do processo penal,
não  se  pode  vislumbrar  a  formação  de  uma  relação jurídica  válida  sem  a
presença, ainda que meramente potencial, da defesa técnica.
2. A constituição de advogado ou de defensor dativo é, também no âmbito
do processo disciplinar, elementar à essência da garantia constitucional do
direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
3.  O  princípio  da  ampla  defesa  no  processo  administrativo  disciplinar se
materializa,  nesse  particular,  não  apenas  com  a  oportunização  ao  acusado
de fazer-se  representar  por  advogado  legalmente  constituído  desde  a
instauração do processo, mas com a efetiva  constituição de defensor durante
todo o seu desenvolvimento, garantia que não foi devidamente observada pela
Autoridade Impetrada, a evidenciar a existência de direito líquido e certo a ser
amparado pela via mandamental. Precedentes.
4.  Mandado  de  segurança  concedido  para  declarar  a  nulidade  do processo
administrativo  desde  o  início  da  fase  instrutória  e,  por  conseqüência, da
penalidade aplicada. (STJ. MS 10.837 DF. Relatora: Ministra Laurita Vaz. DJ,
13 nov. 2006) [grifos nossos]

Da página eletrônica do STJ na internet19, extraímos outro julgado daquela Corte

que precedeu à Súmula nº 343:

I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam,
suprir omissão, contradição ou obscuridade, não havendo qualquer um desses
pressupostos, rejeitam-se os mesmos.
II  -  O Superior Tribunal  de Justiça  possui  jurisprudência uniforme no
sentido  de  que  os  princípios  constitucionais  da  ampla  defesa  e  do
contraditório,  igualmente  incidentes  na  esfera  administrativa,  têm  por
escopo propiciar ao servidor oportunidade de oferecer resistência aos fatos
que  lhe  são  imputados,  sendo  obrigatória  a  presença  de  advogado
constituído ou defensor dativo. Precedentes.
III - Não havendo a observância dos ditames previstos resta configurado o
desrespeito  aos princípios  do  devido processo  legal,  não havendo como
subsistir a punição aplicada.
IV -  O julgador  não está  obrigado a responder  a  todos os  questionamentos
formulados  pelas  partes,  competindo-lhe,  apenas,  indicar  a  fundamentação
adequada ao deslinde da controvérsia,  observadas as  peculiaridades do caso
concreto,  como ocorreu  in  casu,  não havendo qualquer omissão no julgado
embargado.
V  -  Inviável  a  utilização  dos  embargos  de  declaração,  sob  a  alegação  de
pretensa contradição, quando a pretensão almeja – em verdade – reapreciar o
julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório da decisão embargada.
VI  -  Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STJ.  RMS  20.148-PE.  Relator:
Ministro Gilson Dipp. DJ, 27 mar. 2006) [grifos nossos]

No mesmo rumo, o juízo de Veloso (2010, p. 219):

19  Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?
sLink=ATC&sSeq=2374113&sReg=200500961832&sData=20060529&sTipo=5&formato=PDF> 
Acesso em: 20 de março de 2013.



A Lei 8.906, de 04.07.1994, determina que há necessidade de advogado para
acompanhamento  de  processo.  A Constituição  Federal  (art.  133)  diz  que  o
advogado é essencial  à administração da Justiça.  E de tanto decidir que, no
âmbito do processo disciplinar administrativo é obrigatória a participação de
advogado, em todas as fases, o Superior Tribunal de Justiça editou [a súmula
343], publicada no Diário da Justiça de 21.09.2007: [...].

Cumpre lembrar, ainda, que a Lei Complementar nº 80, de 12/01/94, prevê, em

seu  art.  18,  inc.  VII,  a  atuação  da  Defensoria  Pública  da  União  em  processos

disciplinares, no âmbito federal, como se verifica do seu texto,  in verbis:  Art. 18. Aos

Defensores  Públicos  Federais  incumbe  o  desempenho  das  funções  de  orientação,

postulação  e  defesa  dos  direitos  e  interesses  dos  necessitados,  cabendo-lhes,

especialmente: [...] VII - defender os acusados em processo disciplinar.20

Nesse sentido, a Súmula nº 343 do STJ consolidou-se, tendo sido incorporada ao

ordenamento  jurídico  pátrio,  servindo  de  paradigma  para  julgamentos  posteriores.

Mesmo o STF, em alguns casos,  acompanhava o entendimento  sumulado pelo  STJ,

manifestando-se no mesmo sentido quanto à necessidade da presença de advogado ou

defensor dativo em processo administrativo disciplinar, em obediência ao princípio da

ampla defesa (KISTEUMACHER, 2011, p. 301-302).

Assim, com a edição da mencionada súmula pelo Superior Tribunal de Justiça,

presumia-se resolvida a questão, ao menos para quem comunga(va) do entendimento

sumulado  pelo  referido  tribunal.  Não  obstante,  ainda  assim  não  se  pacificou  o

entendimento acerca do tema, porquanto (ibid., p. 294-295)

[...] quando toda a discussão parecia ter sido encerrada e o papel fundamental
do  advogado  legitimado  também  nos  processos  de  caráter  administrativo
disciplinar, foi publicada no DJE de 16/05/2008 a Súmula Vinculante n°. 05 do
STF, a qual dispôs que a falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo  disciplinar  não  ofende  a  Constituição.  [...]  [decidindo,
assim,] em sentido claramente oposto ao posicionamento exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça. [grifo nosso]

20 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm>. Acesso em 22 de março de
2013.



Neste ponto, de bom alvitre trazer novamente a opinião de Veloso (2010, p. 219-

220) acerca do tema:

Todos os entendimentos caminhavam no sentido de não mais restarem dúvidas
de que,  em se tratando de processo  disciplinar  administrativo,  se o próprio
indiciado  não  providenciasse  ser  assistido  por  um  advogado,  deveria  a
Administração  lhe  nomear  um.  [...]  O  recomendável  seria,  em  abreviadas
notas: notificar formalmente ao acusado da necessidade de um profissional do
Direito;  comunicar  a  ausência  da  contratação  à  Defensoria  Pública  e/ou  à
Ordem dos Advogados do Brasil. E, mesmo em caso de revelia, fazer com que
haja o acompanhamento de um advogado. [...] A posição ganhou novos ares
em  07.05.2008,  quando  o  Supremo  Tribunal  Federal  editou  a  Súmula
Vinculante número 5 [...].

A decisão do Supremo Tribunal Federal baseou-se (DE LIMA, 2012, passim)

em três precedentes em que o Supremo assentou que a presença de advogado
de defesa  é  dispensável  em processo  administrativo disciplinar.  Trata-se do
Agravo Regimental no RE nº 24.4277, que teve como Relatora a Ministra Ellen
Gracie [aposentada]; do AR em Agravo de Instrumento nº 207.197, relatado
pelo  Ministro  Octávio  Gallotti  (aposentado),  e  do  pedido  de  Mandado  de
Segurança nº 24.961, relatado pelo Ministro Carlos Velloso (aposentado).

Aqui,  releva consignar,  uma vez mais,  o categórico  conhecimento  de Veloso

(2010, p. 220-221) acerca dos meandros da questão:

[O  STF  tinha  três  precedentes]  quando  julgou  o  RE  434059/DF,  em
07.05.2008,  e  que  foi  base  da  Súmula  Vinculante  número  cinco.  Nos  três
precedentes,  o  STF  dispensava  a  presença  de  advogado  em  processo
administrativo  disciplinar.  Como  a  questão  foi  sumulada  pelo  Superior
Tribunal de Justiça de forma distinta, o Supremo Tribunal Federal tratou, sem
muita demora, de cuidar do tema. E o fez em forma de Súmula Vinculante,
com o fito de dissecar eventuais dúvidas que pairassem sobre o assunto. Nas
discussões, os Ministros do STF – em complemento ao que já constava dos três
precedentes – acataram a alegação do [então] Advogado-Geral da União, José
Antônio Dias Tófolli,  quando do último Recurso Extraordinário referido.  O
argumento  do  Advogado-Geral  foi  no  sentido  de  que  a  obrigatoriedade  da
participação de advogado em processo disciplinar administrativo poderia fazer
com que houvesse muita anulação de feitos administrativos, e vários servidores
poderiam conseguir voltar à atividade em situação altamente desfavorável aos
interesses públicos e em atendimento a interesses individuais. Intrinsecamente,
os  Ministros  basearam  no  Princípio  da  Intransponibilidade  dos  Interesses



Públicos  em  comparação  com  os  interesses  singulares.  E  decidiram  pela
interpretação literal do art. 156 da Lei 8.112/90, que trata da faculdade e, não,
da  obrigatoriedade  da  participação  de  advogado  em  feitos  de  ordem
administrativa.

No mesmo sentido, o elucidativo esclarecimento de Sebastião José Lessa (2010,

passim), acerca das justificativas do STF para a edição da Súmula Vinculante nº 5:

É  plausível  considerar  que  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº
434059, quando foi então editada a Súmula Vinculante nº 5 - STF, levou-se em
conta, segundo foi noticiado no site do STF, "Notícias STF" de 07.05.08, os
argumentos atribuídos ao Advogado-Geral da União, que advertia para o risco
de,  a  se  consolidar  o  entendimento  do  c.  Superior  Tribunal  de  Justiça  na
Súmula  nº  343,  servidores  demitidos  a  bem  do  serviço  público,  nos  Três
Poderes,  voltarem  a  seus  cargos.  Isto  porque,  segundo  a  exposição  do
representante da Advocacia-Geral da União, para todos eles (os servidores), o
processo administrativo disciplinar é regido pelo artigo 156 da Lei nº 8.112
(Estatuto do Funcionalismo Público). E disse mais, como consta do site, que a
decisão  do  c.  Superior  Tribunal  de  Justiça  daria  ensejo  a  demandas
semelhantes,  em  que  os  servidores,  além  de  sua  reintegração  ao  cargo,
poderiam reclamar salários atrasados de todo o período em que dele estiveram
ausentes  (LESSA,  Sebastião  José.  Direito  administrativo  disciplinar
interpretado  pelos  tribunais.  Belo Horizonte:  Fórum,  2008.  p.  110-4,  148  e
168). Em verdade, é lastimável que - no processo administrativo disciplinar -
não se tenha reconhecido a necessidade absoluta da participação do advogado
na  defesa  do  acusado,  sobretudo  nas  transgressões  graves  e  gravíssimas
apenadas  com  sanções  capazes  de  provocar  consequências  de  substancial
impacto na esfera familiar, profissional, financeira e social. Esse inimaginável
retrocesso, provocado por razões que, por mais fervorosas, não teriam o condão
de superar  direitos  e  garantias  de  dignidade  constitucional  conquistados  ao
longo do tempo, como aqueles elencados inclusive nos incisos LIV, LV e LVI,
da Carta Política.

Neste aspecto, de inestimável valia a lição de Souza (2012, p. 417):

Não há no inc. LV do art. 5º da CF qualquer indicação para propiciar ao Estado
(Legislativo,  Executivo  e  Judiciário)  a  edição  de  norma  para  limitar  ou
restringir  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  no  processo  administrativo
disciplinar, nem há como se abstrair da ordem sistêmica da Constituição essa
possibilidade que poderia justificar a precedência de qualquer outro princípio
fundamental. [...]  o constituinte deu ao processo, tanto no âmbito judicial
como  no  administrativo,  garantias  fundamentais  consistentes  no
contraditório e na ampla defesa e não contemplou quaisquer espaços para
intervenções,  as quais só seriam possíveis se houvesse colisão com outro
princípio  antagônico,  mediante  a  aplicação  do  princípio  [...]  da



proporcionalidade com a observância de suas três máximas parciais21: 1 –
da adequação (mandamento do meio menos gravoso); 2 – da necessidade; e, 3
–  da  proporcionalidade  em sentido  estrito (mandamento  do  sopesamento
propriamente dito). [...] Da análise da medida interventiva [Súmula Vinculante
n.  5  do  STF]  na  garantia  fundamental  [contraditório  e  ampla  defesa  no
processo administrativo], não se vislumbra como possam ser preenchidas de
forma satisfatória as três máximas parciais indicadas por Alexy (adequação,
necessidade  e  proporcionalidade  em  sentido  estrito),  pois  nem  sequer  há
colisão de outro princípio antagônico em face das garantias do contraditório e
da  ampla  defesa  que  pudesse  servir  de  justificativa  para  o  ato  estatal
(Judiciário). [grifos nossos]

E o referido autor arremata, com apropriada lucidez (SOUZA, p. 420):

[...]  Além  disso,  os  fundamentos  consignados  no  acórdão  precedente  da
Súmula  Vinculante  nº  5  (RE  nº  434059-3,  rel.  Ministro  Gilmar  Mendes,
Supremo Tribunal Federal – Tribunal Pleno, publicado no DJe de 12.9.08) não
demonstram  qual  a  necessidade  da  medida  adotada,  nem  a  realização  de
sopesamento, que indicasse qual princípio precedeu à garantia do art. 5º, LV,
da CF em relação ao processo administrativo disciplinar. Pode-se, no entanto,
inferir que o propósito foi o de coonestar os processos que a Administração
levou a cabo sem a defesa técnica de advogado. [grifo nosso]

5  -  O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA COMO GARANTIA EM UM ESTADO

DEMOCRÁTICO DE DIREITO

O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por

seus  atos  e  manifestações  no  exercício  da  profissão,  nos  limites  da  lei.  É  este  o

mandamento que inaugura a Seção III, do Capítulo IV – Das funções essenciais à justiça

– da Constituição da República de 1988, consignado em seu artigo 133.

 Nota-se, pois, a importância do advogado num Estado Democrático de Direito,

como profissional essencial à justiça. Mesmo que, para alguns, esse termo justiça tenha

sentido  estrito,  referindo-se  apenas  ao  Poder  Judiciário,  o  que  consideramos  um

equívoco,  porquanto  acreditamos  também no  valor  axiológico  empregado  à  palavra

justiça.

21 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros Editores, 2008. p. 116-117.



Neste aspecto, importa ressaltar valiosa lição de Medauar (2008, p. 71-72):

Diferentemente  do  pensamento  que  associa  justiça,  de  modo  exclusivo,  ao
Poder Judiciário, coloca-se uma postura que atribui também à Administração
uma  tarefa  de  justiça.  Tal  postura  importa  em  mudança  das  condutas
administrativas  inertes  ou  negligentes,  movidas  por  má-fé  ou  não,  no
atendimento de direitos (muitas vezes cristalinos) de cidadãos ou funcionários.
Muito  comuns  se  tornaram  frases  e  comentários,  em tom de  jactância,  do
seguinte teor: “Se acha que tem direitos, vá procurá-los no Judiciário”, como se
a função administrativa pudesse permanecer alheia a direitos dos indivíduos,
como se fosse meritório deixar de reconhecer direito de alguém. O processo
administrativo oferece possibilidade de atuação administrativa com justiça. [...]
[e] direciona-se à realização da justiça não só pelo contraditório e ampla defesa
vistos do ângulo do indivíduo, mas também por propiciar o sopesamento dos
vários interesses que envolvem uma situação.

Posto isso, vale dizer que não apenas no dispositivo constitucional supracitado a

função da advocacia tem relevância reconhecida pelo constituinte, como bem recorda

Wagner Oliveira de Carvalho (2011, p. 56):

Em  vários  outros  momentos  a  Constituição  reconhece  a  importância  e
legitimidade ao advogado, por exemplo: assegurando ao preso a assistência do
advogado (inciso LXIII, art. 5º); a concessão de assistência judiciária gratuita
aos hipossuficientes (inciso LXXIV, art. 5°); a legitimidade para o Conselho
Federal  da OAB ajuizar  a  Ação Direta  de Inconstitucionalidade  ou a Ação
Declaratória de Constitucionalidade (inciso VII, art. 103); a inviolabilidade do
exercício da profissão (art. 133); etc.

No dizer de Alberto Aparecido Gonçalves de Souza (2012, p. 410)

O advogado, como se sabe, é o bacharel em direito com inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.906/94 [O exercício
da  atividade  de  advocacia  no  território  brasileiro  e  a  denominação  de
advogado são privativos  dos inscritos  na Ordem dos Advogados  do Brasil
(OAB).]. É o profissional capacitado para realizar defesa em processo judicial,
administrativo disciplinar ou qualquer outro processo punitivo. Isso porque são
inadmissíveis em um Estado Democrático de Direito as imposições de sanções
penais ou administrativas disciplinares, sem que o acusado tenha possibilidade
de  plena  defesa,  considerada  em  sua  verdadeira  acepção,  que  é  aquela
elaborada com os meios e recursos que lhe são inerentes. E os meios e recursos
para uma defesa  plena e efetiva só podem ser exercitados pelo profissional
habilitado para tanto, que é o advogado.



Souza lembra, ainda, que (ibid., p. 411)

O  servidor  que  faz  sua  autodefesa  em  processo  administrativo  disciplinar,
ainda que seja com fundamento estatutário ou na Súmula Vinculante nº 5 do
Supremo  Tribunal  Federal,  é  vítima  de  um  processo  arbitrário  e  sem  as
garantias fundamentais consagradas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. E,
mesmo que o servidor seja advogado, não há como considerar que a defesa será
efetiva em razão do seu envolvimento emocional no processo, cujo prejuízo
para a defesa é irreparável, valendo lembrar a sabedoria popular: “aquele que
tem a si próprio por defensor tem como cliente um tolo”.

Com efeito, “O direito ao patrocínio de um advogado é entendido como direito

fundamental  do cidadão,  porquanto previsto constitucionalmente”  (DE LIMA, 2012,

passim).

De fato, ao garantir  o direito ao contraditório e à ampla defesa, em processo

judicial  ou  administrativo,  com  os  meios  e  recursos  a  ela  inerentes  (Art.  5º,  LV,

CRFB/1988),  o  constituinte  originário  quis  acautelar  o  cidadão  não  apenas  com  a

autodefesa, mas, decerto, com a garantia da defesa técnica, porquanto ambas compõem

o instituto da ampla defesa que, para ser efetiva, necessita da defesa técnica.

Desse modo, a fim de assegurar a efetividade do exercício da ampla defesa nos

casos  previstos  no  texto  constitucional,  não  se  pode  prescindir,  no  processo

administrativo disciplinar, da defesa técnica por profissional habilitado a exercê-la, que

é o advogado, proporcionando ao servidor acusado a necessária plenitude de defesa.

Na lição sempre lúcida de Léo da Silva Alves (2011, p.83)

O  princípio  da  ampla  defesa,  que  tem  dignidade  constitucional,  vale
plenamente para o processo administrativo. Em outros tempos, interpretava-se
como sendo válido unicamente na esfera judicial, Hoje, não há diferença. Tanto
em juízo quanto na esfera administrativa, o direito à plenitude da defesa é regra
inafastável.



No mesmo sentido, Kisteumacher (2011, p. 308-309) leciona que

Todo  e  qualquer  procedimento  disciplinar  de  âmbito  administrativo  deve,
necessariamente,  se  fundamentar  no  Processo  Constitucional  expressamente
previsto  como  arcabouço  fundamental  de  aplicação  do  devido  processo
constitucional,  traduzindo-se  na  garantia  da  observância  do  contraditório,
ampla defesa, isonomia e direito ao advogado (LEAL, 2001, p. 50). [...] Mas,
para a observância plena de tal pressuposto constitucional, cuja estruturação
dentro  do  Estado  Democrático  constitui  um  dos  pilares  do  Processo,  é
imprescindível a presença e o acompanhamento de um advogado. Com efeito,
independentemente  de  o  acusado  ter  tido  oportunidade  de  apresentar  sua
própria  defesa,  acessar  os  autos,  as  provas,  presenciar  depoimentos,
acompanhar as diligências etc., a presença de um advogado ou defensor dativo,
com  conhecimento  técnico  de  indubitável  relevância,  não  pode  ser
desconsiderado sob o fundamento de que o acusado ‘fez a sua escolha’. Não se
trata apenas de garantia formal prevista na Constituição, mas sim de corolário
que integra o próprio conceito de ampla defesa,  cuja presença não pode ser
vinculada  à  escolha  da  parte,  mas  sim  à  imperatividade  Constitucional.  A
chamada ampla defesa só pode ser materialmente propiciada caso o acusado
possa contar com um profissional que vai muito além de um mero detentor de
conhecimentos jurídicos, mas próprio sustentáculo da República, indispensável
à  própria  administração  da  justiça,  como  preceitua  o  artigo  133  da
Constituição.

Ao final, conclui com propriedade (ibid., p. 310), ao aduzir que “não se trata de

um mero preciosismo delegável à escolha subjetiva do acusado ou da Administração,

mas  sim  imposição  Constitucional  que  com  certeza  proporcionará  a  tecnicidade

necessária para uma efetiva, e consequentemente ampla, defesa.”

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  presente  monografia  teve  por  escopo  fazer  um  exame  a  respeito  das

implicações da Súmula Vinculante nº 5, do STF, nos direitos fundamentais  à ampla

defesa e ao contraditório, assegurados pela CRFB/1988, em virtude de a referida medida

sumular  considerar  que  “a  falta  de  defesa  técnica  por  advogado  no  processo

administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.



Tentamos demonstrar  em que medida tais  direitos  teriam sido mitigados,  ou,

mesmo, violados, tendo em vista que tanto a ampla defesa quanto o contraditório, em

processo judicial  ou administrativo disciplinar,  pressupõem não apenas a autodefesa,

mas, precipuamente, a defesa técnica que, para ser efetiva, necessita ser exercida por

profissional habilitado, que é o advogado.

Assim,  constatamos  que  vivemos  em  um  Estado  Democrático  de  Direito,

modelo que resta consignado no artigo inaugural da Constituição, e que tem como um

de seus sustentáculos um sistema de princípios e de direitos e garantias fundamentais,

insculpidos no texto constitucional, e que se referem diretamente ao referido modelo

idealizado pelo constituinte originário quando da concepção da Carta Magna de 1988.

Verificamos que, dentre tais princípios e garantias, encontram-se o da legalidade

e o do devido processo legal,  sendo que deste último decorrem os direitos  à  ampla

defesa e ao contraditório,  expressos no art.  5º, LV, da CRFB/1988, assegurados aos

litigantes e aos acusados em geral, em processo judicial ou administrativo.

Corroboramos  a  existência  de  uma  processualidade  administrativa,  da  qual

decorre o devido processo legal administrativo, aceito por boa parte da doutrina, e que

se traduz, também, na ampla defesa e no contraditório no âmbito administrativo.

Assim, concluímos que o processo administrativo disciplinar,  mais do que se

destinar a somente apurar responsabilidades e aplicar sanções, consiste na limitação do

poder  estatal  e  na  garantia  constitucional  do  servidor  público  contra  possíveis

arbitrariedades que possam ser praticadas pela Administração quando da apuração da

hipotética infração por ele cometida.

Traçamos, em apertada síntese, o modo como ocorreu a instituição das súmulas

vinculantes  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  o  que  se  deu  por  meio  da  Emenda

Constitucional nº 45/2004, com o aditamento do art. 103-A à Constituição da República

de 1988.



Estudamos  o  antagonismo  da  Súmula  Vinculante  nº  5  do  STF  em  face  da

Súmula  nº  343  do  STJ,  e  seus  desdobramentos  jurídicos  e  práticos  no  âmbito  do

processo administrativo disciplinar.

Por último,  delineamos a  importância  do exercício da advocacia  num Estado

Democrático de Direito, bem como o imprescindível papel do advogado no processo

administrativo disciplinar, sendo aquele o único profissional capacitado para assegurar a

efetividade  da  ampla  defesa  por  meio  da  defesa  técnica,  porquanto  sua  ausência

impossibilita o servidor público de se expressar adequadamente sobre questões jurídicas

no decorrer do processo disciplinar (SOUZA, p. 424).

Desse modo, em razão da análise que empreendemos no presente trabalho, e

considerando, portanto, que a ampla defesa e o contraditório traduzem-se em direitos

fundamentais,  garantidos  pelo  ordenamento  jurídico-constitucional,  sendo

irrenunciáveis  pelo  seu  detentor  enquanto  sujeito  às  condições  previstas

constitucionalmente.

Considerando que a ampla defesa é composta, necessariamente, pela autodefesa

e  pela  defesa  técnica,  sendo que  esta  última  só  pode ser  efetivada  por  profissional

habilitado para tanto, qual seja, o advogado.

Considerando, também, o disposto na Lei Complementar nº 80, de 12/01/94, que

em seu art. 18, inc. VII, dispõe ser incumbência da Defensoria Pública da União, por

intermédio  dos  Defensores  Públicos  Federais,  defender  os  acusados  em  processo

disciplinar.

Considerando,  outrossim,  que  o  servidor  público  acusado  em  processo

administrativo disciplinar, na maioria das vezes não dispõe de conhecimentos jurídicos

suficientes (muitas das vezes, nem de nível de instrução razoável), capazes de produzir

uma defesa eficiente e eficaz. E, ainda que assim o fosse, o seu envolvimento emocional

com  a  lide  certamente  lhe  tiraria  o  equilíbrio  mental  e  intelectual  necessário  para

empreender sua defesa.



Considerando, ainda,  que a edição da Súmula nº 343 pelo STJ sobreveio em

razão de reiteradas  decisões daquela Egrégia Corte no sentido de assegurar a ampla

defesa  e  o  contraditório  no  processo  administrativo  disciplinar,  e  que  tal  mister  só

poderia ser plenamente efetivado por intermédio de advogado, sem o qual o processo

seria anulável.

Considerando, por fim, que a súmula editada pelo STF não demonstrou estribo

no princípio  da  proporcionalidade,  por  não atender  às  suas  máximas  de  adequação,

necessidade  e  proporcionalidade  em  sentido  estrito,  que  pudessem  justificar  tal

intervenção  na  garantia  fundamental  da  ampla  defesa  e  contraditório  no  processo

administrativo disciplinar.

Assim sendo,  em face de todo o exposto,  entendemos,  máxima vênia,  que a

Súmula  Vinculante  nº  5  do  STF não  apenas  mitiga,  como também,  viola  o  direito

fundamental à ampla defesa e ao contraditório, indo totalmente de encontro com o que

preceitua a Carta Republicana de 1988.
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