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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso explora os fundamentos históricos, constitucionais e 

processuais dos princípios do contraditório e da ampla defesa com foco em sua incidência e 

alcance no processo administrativo federal. As garantias do contraditório e da ampla defesa têm 

intrínseca relação com o princípio do devido processo legal, com origem na expressão due 

process of law, cujas raízes históricas e conceitos são fundamentais para a compreensão dos 

seus princípios derivados. A constituição Federal de 1988 positivou tais princípios no art. 5°, 

LV, no Título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, garantindo sua incidência também nos 

processos administrativos, ampliando sobre maneira sua concepção jurídica processual e 

material. O processo administrativo guarda similaridades com o processo penal, pois os 

administrados e acusados encontram-se diante do Estado, seja este como acusador, no exercício 

do poder de polícia ou na execução das demais funções estatais próprias. Das diversas 

modalidades de processo administrativo destacam-se o sancionatório e o disciplinar como 

extremamente dependentes das garantias do contraditório e da ampla defesa, pois o resultado 

do processo pode resultar em sanções, punições e restrição de direitos dos administrados. Nas 

leis 9.784/1999 e 8.112/1990 encontram-se direta ou indiretamente dispositivos pertinentes ao 

direito de defesa, que devem ser explorados quanto sua incidência e limites frente às disposições 

legais e construções jurisprudenciais, permeados por divergências doutrinárias em temas 

sensíveis como vedação às provas ilícitas, omissão legislativa quanto a possibilidade de recurso 

hierárquico no processo disciplinar, defesa técnica por advogado facultativa, entre diversas 

outras. Com o advento do Código de processo Civil de 2015, o qual inova no sistema jurídico 

ao prevê a aplicação supletiva e subsidiária do estatuto processual civil ao processo 

administrativo, cabe à doutrina e à jurisprudência repensar o modus operandi do processo 

administrativo frente às diversas inovações contidas no novo código, com o cuidado de 

ponderar os devidos limites de incidência e recepção das normas de processo civil na esfera do 

processo administrativo, o qual possui base principiológica própria e especificidades que não 

podem ser afastadas. 

 

 

 

Palavras-chaves: Garantias Constitucionais. Princípio do Contraditório. Princípio da Ampla 

Defesa. Processo Administrativo Federal. Processo Administrativo Disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

The present course conclusion work explores the historical, constitutional and procedural 

fundamentals of the principles of contradictory and full defense focusing on its existence and 

extent in the federal administrative process. The guaranties of contradictory and full defense 

have intrinsic link with the principle of due process, resulting from the expression “due process 

of law”, which historical roots and concepts are fundamental for understanding its derivative 

principles. The Federal Constitution of 1988 reassured such principles in the 5th article, LV, 

positioning in chapter about fundamental rights and guarantees, ensuring its incidence also in 

the administrative process, expanding its juridical conceptions procedural and material. The 

administrative process presents similarities with the criminal process, since citizens and 

defendant are faces the state power himself, this one as prosecutor, executing the police power 

or at the execution of other government tasks. Among the modalities of the administrative 

proceedings stands out the sanctionatory and the disciplinary, as extremely reliant on the 

guaranties of contradictory and full defense, as the results of the process may be sanctions, 

punishments and restriction of rights of the citizens. On the laws 9.784/1999 and 8.112/1990 

are found relevant devices of the defense rights, which shall be explored about its incidence and 

boundaries front of the legal provisions and jurisprudence constructions, full of doctrinaire 

divergences in sensitive topics as the prohibition of access to the illegal evidence, legislative 

omission as to the possibility of hierarchical appeal in the disciplinary proceedings, facultative 

technical defense by a lawyer, among others. With the emergence of the new civil process code, 

which innovates the legal procedure by providing supplementary and subsidiary application of 

the civil process law to the administrative process, it is responsibility of the doctrine and 

jurisprudence changing the modus operandi of the administrative process ahead the innovations 

in the new code, considering the limitations of incidence and receptions of the rules of civil 

procedure in the administrative process sphere, which contains its own principiological basis 

and particularities that can not be apart from each other. 

 

 

 

Key words: Constitutional guarantees. Contradictory. Full defense. Federal administrative 

process. Disciplinary administrative process. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho explora os aspectos teóricos dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa sob a ótica constitucional no âmbito do processo administrativo federal, 

compreendendo também o alcance quanto os limites de incidência dessas garantias, partindo da 

análise da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal, e do instituto do processo administrativo disciplinar, na esfera federal regulado 

e disciplinado em capítulo próprio pela Lei 8.112/1990, o Estatuto dos Servidores Públicos 

Federais. 

Inicialmente será abordada a origem dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

remetendo-nos à Europa medieval, onde a vontade do soberano imperava e fez-se premente a 

necessidade de algum tipo de proteção e garantia frente ao Estado Absoluto. Ainda no aspecto 

histórico, será visto que a doutrina especializada no tema trata os princípios do contraditório e 

da ampla defesa como principais corolários do princípio do devido processo legal, com forte 

raiz no due process inglês que se irradiou para as colônias da América do Norte e foi recebido 

também nos países da common law. 

As garantias ao contraditório e da ampla defesa estão consagradas no rol dos direitos 

e garantias fundamentais do art. 5° da Constituição Federal, sendo proteções  indispensáveis à 

efetividade do modelo democrático contemporâneo, garantindo às partes participação efetiva 

no processo e sendo conditio sine qual non para a efetivação do princípio do devido processo 

legal, com o destaque que no âmbito do Direito Administrativo o contraditório e a ampla defesa 

ganham especial importância, pois um dos sujeitos é o próprio Estado, não havendo qualquer 

possibilidade de paridade de armas do cidadão frente ao aparato estatal, colocando o indivíduo 

administrado em situação de total desproporcionalidade e fragilidade. 

O Direito Administrativo sem sombra de dúvidas é um dos mais constitucionalizados, 

com diversos dispositivos na Carta Constitucional versando sobre direitos, deveres e limites do 

ente estatal, e destarte o contraditório e a ampla defesa devam ser observados em todas as 

modalidades do Processo Administrativo, nos sancionadores e punitivos tais garantias 

fundamentais revestem-se de inafastabilidade e extrema importância, pois a consequência direta 

do ato administrativo pode ser uma sanção ou uma punição, seja do particular, agente regulado 

ou servidor público, devendo nesses casos a Administração Pública observar a estrita legalidade 

e o direito de defesa dos administrados, geralmente em condições desiguais de exercê-la. 
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A discussão será aprofundada quanto ao direito de defesa no processo administrativo, 

devendo este ser garantido e elevado à sua plenitude, obrigando-se o Estado a dispor dentro da 

legalidade e razoabilidade necessárias de meios e mecanismos para o cidadão efetivamente ser 

participativo, tanto nos processos em que há acusados quanto nas demais modalidades de 

processo administrativo, como por exemplo outorga e autorização. Pode-se citar como um 

desses mecanismos a possibilidade da realização de consultas e audiências públicas, bem como 

a obrigatoriedade da Administração fornecer e facilitar o acesso a documentos e informações 

disponíveis nas repartições públicas que possam constituir fundamentação de defesa dos 

administrados. 

Será visto que um dos elementos do direito de defesa é a possibilidade do exercício do 

contraditório nas suas dimensões formal, com a devida ciência dos atos processuais e 

participação processual; e substancial, com a possibilidade de influência na decisão a ser 

proferida pela autoridade. O outro elemento é o exercício pleno da ampla defesa, subdividindo-

se esta em defesa direta (material) e defesa indireta (processual e procedimental).  

O estudo será ainda enriquecido com a discussão acerca da incidência do novo Código 

de Processo Civil no Processo Administrativo, tendo o legislador adotado como premissa a 

subsidiariedade e a supletividade da lei processual civil ao processo administrativo, trabalhista 

e eleitoral, podendo-se afirmar que a harmonização entre os diferentes diplomas ainda é motivo 

de construção doutrinária tendo em vista o pouco tempo decorrido desde a vigência do novo 

código. Tal previsão consta expressa no art. 15 da Lei nº 13.105/2015 (novo Código de Processo 

Civil). 

Como contribuições pode-se citar a concepção contemporânea da nova lei processual 

civil de colaboração entre os sujeitos processuais e disposições de inúmeros ferramentais para 

a garantia do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a Carta Constitucional. 

Passando o direito processual civil a ser fonte supletiva e subsidiária para o processo 

administrativo, não resta outra saída a não ser explorar as diversas possibilidades de 

contribuição possíveis. 

O capítulo final dedica-se a análise do alcance, principais limites legais, entendimentos 

doutrinários, e jurisprudência sobre a incidência dos princípios constitucionais do contraditório 

e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo, principalmente naqueles onde há 

acusados. Questões controversas como a interpretação literal do art. 5º, LV da Constituição 

Federal, a vedação às provas ilícitas, a defesa técnica facultativa, o direito de exposição oral do 

advogado, a Súmula Vinculante nº 5 e a ausência de previsão expressa de recurso hierárquico 

no processo administrativo disciplinar serão estudadas sob a ótica das garantias fundamentais 
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do contraditório e da ampla defesa, positivadas na Constituição Federal e tão necessárias ao 

Estado Democrático de Direito. 
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1. O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA 

 

1.1. Evolução histórica: Do law of the land à consolidação do contraditório e da ampla 

defesa como princípios independentes derivados do due process 

 

A tentativa de definir o significado dos termos contraditório e ampla defesa não é tarefa 

fácil, principalmente quando adentra-se no vasto campo do Direito, onde a positivação na forma 

de norma jurídica é permeada de imprecisões e indeterminações linguísticas, de exegese ampla, 

aberta, deixando margens para a discricionariedade pelos operadores do direito, o Estado e os 

próprios destinatários da norma, sem falar no forte cunho axiológico e de historicidade que 

permeia os princípios fundamentais do ordenamento jurídico. 

Fracassada seria a tentativa de estudar os princípios do contraditório e da ampla defesa 

sem buscarmos suas origens históricas e a base principiológica. A bibliografia sobre o tema 

converge inequivocamente às raízes de ambos os princípios na essência do “super princípio” 

fundamental do devido processo legal. 

A origem histórica desse trinômio (contraditório - ampla defesa - devido processo 

legal) está amplamente relacionada na literatura ao “due processo of law”, remetendo-nos à 

Europa da Idade Média, onde imperava a vontade do soberano sobre os súditos, que nada 

podiam opor contra aquele1. Como bem destaca Odete Medauar, 

 
Longo caminho a humanidade percorreu, desde a época em que a vida e os 

bens eram tirados do homem só pela vontade do soberano, até a afirmação, 

consolidação e aprimoramento das garantias de vida, patrimônio, honra e 

outras mais, conquistadas no correr dos séculos. Uma dessas garantias é o 

direito de defesa.2     
 

Celso Antônio Bandeira de Mello, ao versar sobre o tema, faz a seguinte síntese 

histórica: 

 
A origem longínqua do “devido processo legal”, como se sabe, remonta à 

Magna Carta que João-sem-Terra, em 1215, foi compelido a conceder aos 

barões. Em seu art. 39 este documento feudal assegurava que nenhum homem 

livre teria sua liberdade ou propriedade sacrificadas salvo na conformidade da 

law of the land. Tratava-se, na verdade, de uma defesa contra o arbítrio real e 

                                                           
1 Sobre a origem histórica e a evolução conceitual do princípio do devido processo legal, aprofundam-se no tema 

na doutrina pátria especialmente Egon Bockman Moreira, Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini 

Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Odete Medauar, Celso Antônio Bandeira de Mello, Hermes Zanetti Junior 

e Nelson Nery Júnior.  
2 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 19. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 

206. 
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a consagração de um direito a julgamento, efetuado pelos próprios pares, na 

conformidade do Direito costumeiro (a “lei da terra”) [...].3 

 

A expressão law of the land da Inglaterra medieval, teria sido substituída por due 

process of law em 1354, sobre o reinado de Eduardo III, mas quando migrou para as colônias 

da América do Norte com a expansão ultramarina inglesa, foi sob a forma de law of the land, e 

assim prevaleceu até 1821, quando na Constituição de Nova York assumiu a forma de due 

process of law4. 

Fredie Didier Jr. destaca que embora a expressão due process of law tenha surgido em 

1354, a noção de devido processo legal como cláusula de proteção contra a tirania remonta ao 

Édito de Conrado II (Decreto Feudal Alemão de 1037), no qual pela primeira vez se registra 

por escrito a ideia de que até mesmo o Imperador está submetido às "Leis do Império”5. 

Nas lições de Egon Bockman Moreira, para entender o significado do “devido 

processo legal” no direito pátrio, deve-se recorrer ao direito alienígena, principalmente à 

evolução do conceito no direito inglês, norte-americano e de outros países que acolhem a 

cláusula6. Aprofundando-se no tema,  filia-se às palavras de René David7 e atribui à própria 

essência da comum law inglesa o desenvolvimento da ideia do “devido processo legal”, por não 

haver na Inglaterra uma Constituição que proclame os direitos e as liberdades dos indivíduos, 

existindo apenas regras, ritos processuais que asseguram os direitos e liberdades, consistindo o 

direito inglês em grande parte na descrição de procedimentos para garantir as liberdades do 

cidadão, o que se entende por “Remedies precede rights”8. 

A concepção da expressão “devido processo legal” começa a sofrer modificações com 

a expansão ultramarina inglesa e o estabelecimento das colônias na América do Norte, sendo 

incorporada nas Constituições Estaduais dos Estados Unidos da América. Nesse ponto, Egon 

Bockman Moreira destaca que a jurisprudência norte-americana enriqueceu o princípio ao 

aplicá-lo em face de atos do Poder Legislativo e explorar seus aspectos substancias para além 

das garantias puramente de processo, assumindo desde então especial relevância ao ampliar sua 

                                                           
3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2015, p. 120. 
4 Ibidem, p. 120. 
5 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. vol. 1. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 64. 
6 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo: Princípios Constitucionais, a Lei 9.784/1999 e o Código 

de Processo Civil/2015. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 268. 
7 DAVID, René. O Direito Inglês, apud MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 269. 
8 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 271. 
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proteção qualitativa e quantitativa, elevando-se ao status de norma fundamental de todo o 

sistema jurídico9. 

Para Hermes Zanetti Junior, “o desenvolvimento da cláusula do devido processo legal, 

como a conhecemos hoje, tornou-se possível somente após a promulgação da Constituição 

norte-americana, que mesmo não tendo incluído expressamente o princípio, recepcionava os 

axiomas básicos do jusnaturalismo”10. 

Reuder Rodrigues Madureira de Almeida, ao versar sobre a evolução da cláusula do 

due process no direito norte americano, observa que 

 
“nos Estados Unidos a cláusula do due process of law evoluiu para o conteúdo 

hodierno, abrangendo não apenas as garantias formais do processo 

(procedural due process), mas também a observância de seu aspecto material, 

atinente ao respeito dos direitos dos cidadãos (substantive due process), cujas 

dimensões encontram-se cunhadas nas emendas 5 e 14 da Constituição norte-

americana”.11 

 

Na mesma linha, João Batista Gomes Moreira destaca que a teoria do devido processo 

legal oscila entre dois extremos, da orientação substancial (ampla) à processual (instrumental e 

positivista). Quanto ao devido processo legal substancial, o autor entende se tratar de expressão 

geral de conceitos indeterminados, que desempenha importante papel na common law, fazendo 

a seguinte afirmação: 

 
O devido processo legal substancial é uma realidade tão difícil de apreender e 

especificar quanto a justiça e o direito natural. Em busca da essência da justiça, 

filósofos já se debruçaram, de Platão a Kelsen, apenas conseguindo concluir 

por aspectos de sua manifestação concreta, contingente e historicamente 

determinada. São igualmente inacabadas as discussões e controvérsias em 

torno da existência e definição do direito natural. As três realidades (direito 

natural, justiça e substantive due process of law) identificam-se. São diferentes 

formas empregadas para significar o ideal – que tanto fascina, desafia e frustra 

– de perfeição e transcendência das regras de convivência humana.12 

 

Explorando o extremo da perspectiva processual, João Batista Gomes Moreira traz o 

seguinte ensinamento: 

 

                                                           
9 Ibidem, p. 269. 
10 ZANETTI JÚNIOR, Hermes. As garantias constitucionais da ação. CopyMarket.com, 2000, p. 10. 
11 ALMEIDA, Reuder Rodrigues Madureira de. Devido processo legal: observância do contraditório e da ampla 

defesa nos processos administrativos de controle. Revista TCEMG, out., nov., dez. 2013, p. 129. Disponível em: 

<http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/2286.pdf>. Acesso em: 28 set. 2017. 
12 MOREIRA, João Batista Gomes. Direito administrativo: da rigidez autoritária à flexibilidade democrática. 

Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 309. 
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[...] a cláusula do devido processo prescreve que ninguém pode ser atingido 

gravemente por uma medida do poder público sem que disso tenha 

conhecimento prévio, oportunidade de se manifestar e de produzir provas, de 

se defender enfim, e a garantia de que a controvérsia eventualmente levantada 

seja decidida com imparcialidade.13 

 

A noção de devido processo legal, com a incorporação da ideia de contraditório e 

ampla defesa espalhou-se constituições afora ganhando status de garantia principalmente do 

indivíduo frente ao Poder Público. Nesse Sentido Carlos Roberto Siqueira Castro faz o seguinte 

apontamento: 

 
Do campo processual penal e civil a garantia do devido processo legal 

alastrou-se aos procedimentos travados na Administração Pública, impondo a 

esses rigorosa observância dos princípios da legalidade e da moralidade 

administrativa. Por sua crescente e prestigiosa aplicação, acabou por 

transformar-se essa garantia constitucional em princípio vetor das 

manifestações do Estado contemporâneo e das relações de toda ordem entre o 

Poder Público, de um lado, e a Sociedade e os indivíduos de outro14. 

 

Da análise histórica e das peculiaridades da common law e da civil law, resta claro que 

a acepção do sentido de devido processo, derivando-se entre outros nos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, guarda diferentes sentidos nas duas escolas. Da evolução do 

direito inglês ramificado nas colônias e posteriormente assumindo essência própria no direito 

norte-americano, tem-se que não há uma definição clara, literal, do sentido e alcance do due 

process of law, restando à jurisprudência acrescer, modificar, consubstanciar seu significado e 

aplicação, podendo-se dizer portanto tratar-se de um princípio fundamental aos direitos dos 

cidadãos com forte raiz histórica, de essência permanente e ao mesmo tempo mutável no tempo, 

sendo bastante dinâmico sua concepção no direito norte-americano. 

O princípio do devido processo legal desenvolveu-se nos aspectos doutrinários e 

jurisprudenciais em diversos países, tanto nos sistemas que adotam a comum law como nos que 

adotam a civil law, com sentido e alcance peculiares a cada sistema, a exemplo de Portugal, 

Itália, Espanha, França, Argentina, México e Alemanha15. 

                                                           
13 Ibidem, p. 309. 
14 SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova Constituição 

do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 40-41. 
15 Egon Bockman Moreira explora as peculiaridades do devido processo legal nesses países, podendo-se fazer a 

seguinte síntese: em Portugal assume a forma de "procedimento justo" sob a expressão constitucional "processo 

equitativo", amplamente analisada por J. J. Gomes Canotilho; na Itália sob a expressão "giusto procedimento", 

sendo considerado princípio geral do ordenamento jurídico; na Espanha aparece na Constituição sob a forma ampla 

de "todas las garantias", identificado pela doutrina daquele país como expressão da cláusula do devido processo 

legal. Na França o devido processo legal não aparece expressamente nas fontes escritas, mas entende o autor com 

base na doutrina daquele pais que o princípio é aplicado e prestigiado; Na Argentina, o autor cita Juan Francisco 

Linares, que entende que no direito constitucional argentino existe instituída a garantia que nos Estados Unidos se 
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No direito brasileiro assume maior literalidade, positividade, sem, entretanto, engessar 

e esgotar seu significado e alcance. Tanto é que a doutrina pátria reserva para cada um dos 

ramos do direito público (como por exemplo o direito penal, administrativo, tributário) 

aplicações e alcance distintos dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa, o que será aprofundado ao adentrarmos no estudo desses princípios no âmbito do 

processo administrativo federal. 

Para Maria Rosynete Oliveira Lima, no ordenamento jurídico pátrio, até o advento da 

Constituição da República de 1988, o postulado do devido processo legal era considerado 

apenas sob a ótica formalística, presente nas cartas constitucionais pretéritas apenas de forma 

implícita, dificultando o reconhecimento e a observância das garantias oriundas do postulado, 

o qual ficou restrito, por longo período, à mera garantia procedimental aplicável ao contexto 

processual penal, sob as figuras do contraditório e da ampla defesa16. 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa são corriqueiramente tratados como 

princípio único, quase que um resultado da fusão (ou junção) dos dois núcleos em um único 

princípio. Nesse campo semântico, José dos Santos Carvalho Filho pondera que embora 

consagrada a expressão “contraditório e ampla defesa”, tem-se que a noção de contraditório já 

se insere na de ampla defesa, e justifica: 

 
O contraditório indica a possibilidade de rechaçar argumentos, rebater 

imputações, questionar a existência de fatos; sendo assim, é inegável que 

quem possui tais poderes está, ipso facto, exercendo seu direito de ampla 

defesa.17 

 

Para Egon Bockman Moreira, “o princípio do contraditório não significa apenas o 

direito de ser intimado dos atos e fatos do processo, mas a garantia de plena reação a tais atos 

e fatos, com a consequente e motivada influência do particular na futura decisão”18. Por sua 

vez, “o princípio da ampla defesa exige direito à plena e perfeita ciência do processo, com a 

                                                           
denomina de devido processo legal, como garantia inominada e genérica da liberdade jurídica individual; No 

México entende-se como expressão do devido processo legal o dispositivo constitucional "Nadie podrá ser privado 

de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

Leyes expedidas con anterioridad al hecho.Párrafo reformado DOF 09-12-2005"; Na Alemanha, pondera o autor 

que o devido processo legal é aplicado e estudado nesse país com a ressalva doutrinária de que se encontra em 

estado de conhecimento ou concreção ainda incerto. MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 292-307. 
16 LIMA, Maria Rosynete Oliveira. Devido Processo Legal. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1999. 
17 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 54. 
18 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 443. 
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possibilidade de opor defesas direta e indireta, produzir provas e ser assistido por profissionais 

com competência técnica”19. 

Alexandre Câmara entende ser o princípio do contraditório o mais relevante entre os 

corolários do devido processo legal, afirmando “não há processo justo sem contraditório”. Na 

visão do autor, os princípios em questão, essenciais ao direito processual, devem ser entendidos 

sob um enfoque jurídico e outro político. Frisa que de outra maneira não poderia ser uma vez 

que as atividades estatais, inclusive no ramo processual, são regidas por finalidades jurídicas, 

pela natureza do direito público20. 

Ainda no campo conceitual, para Nelson Nery Júnior, deve-se entender por 

contraditório, 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 lhe 

sejam desfavoráveis21. Ampla defesa, para o autor, significa permitir às partes a dedução 

adequada de alegações que sustentem a pretensão ou defesa no processo judicial e no processo 

administrativo22. 

 

1.2. Contraditório e ampla defesa no rol dos direitos e garantias fundamentais na 

Constituição brasileira 

 

Nos dias atuais, onde as modernas constituições pautam-se no pressuposto básico de 

Estado Democrático de Direito, resta impossível não conceber o Estado como fomentador e 

garantidor dos princípios fundamentais. Dentre o rol dos direitos e garantias fundamentais do 

art. 5° da Constituição da República Federativa do Brasil encontram-se explicitamente no inciso 

LV os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo garantias dos litigantes em sede de 

processo judicial e administrativo, bem como aos acusados em geral. 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

                                                           
19 Ibidem, p. 443. 
20 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 58. 
21 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 12. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2016, p. 245. 
22 Ibidem, p. 283. 
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LV - 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;23 

 

Especificamente sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa, Odete 

Medauar lembra que estes estão inseridos no título dedicado aos direitos e garantias 

fundamentais na Constituição Federal, ressalvando que nem sempre é possível a separação 

nítida entre direitos e garantias. Quanto ao fato de serem direito ou garantia, a autora faz a 

seguinte construção:  

 
O inc. LV do art. 5º, apresenta-se precipuamente como garantia, porque se 

destina a tutelar direitos, porque representa meio para que sejam preservados, 

reconhecidos ou cumpridos direitos dos indivíduos na atuação administrativa. 

Sob o ângulo do cidadão, trata-se de direito instrumental. Deve ser enfocado 

também como garantia de direitos difusos, do que fornece exemplo o 

licenciamento ambiental com a participação, em contraditório, de entidades 

ambientalistas direcionadas à defesa de interesses difusos.24 

 

O direito ao contraditório e à ampla defesa é proteção indispensável à efetividade do 

modelo democrático contemporâneo, garantindo às partes participação efetiva no processo e 

sendo condição fundamental para a efetivação do princípio constitucional do devido processo 

legal, sendo este classificado por Fredie Didier Jr. como um direito fundamental de conteúdo 

complexo. O mesmo autor entende que o princípio do contraditório pode ser decomposto em 

duas garantias: participação e possibilidade de influência na decisão. Explica que a garantia da 

participação é a dimensão formal do princípio do contraditório e o “poder de influência” a sua 

dimensão substancial, não bastando apenas a participação, pois sem a influência das partes o 

princípio do contraditório não se efetiva25.  

Parte da doutrina vê nos princípios do contraditório e da ampla defesa os principais 

corolários do princípio do devido processo legal26, espécies de derivação direta do princípio 

maior. Afastando-se da discussão filosófica sobre a divisibilidade ou indivisibilidade do 

trinômio (contraditório - ampla defesa - devido processo legal) e direcionando o olhar para a 

Constituição Federal de forma mais analítica, o inciso LIV do art. 5º garante que “ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”27, e logo em seguida a Carta 

traz as garantias do contraditório e da ampla defesa, dando um sentido de continuidade e 

                                                           
23 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 28 set. 2017. 
24 MEDAUAR, Odete. Op. cit., p. 203. 
25 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 66, 78,79. 
26 Nesse sentido, Alexandre Câmara entre outros. 
27 BRASIL. Op. cit., nota 23. 
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interdependência entre os princípios, reforçando a ideia de que o devido processo legal somente 

tem espaço quando garantidos, entre outros, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Nesse sentido, qual seja, no tocante às garantias constitucionais do trinômio devido 

processo legal – contraditório – ampla defesa, asseveram Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada 

Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco: 

 
Entende-se, com essa fórmula, o conjunto de garantias constitucionais que, de 

um lado, asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes 

processuais e, do outro, são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição. 

Garantias que não servem apenas aos interesses das partes, como direitos 

públicos subjetivos (ou poderes e faculdades processuais) destas, mas que 

configuram, antes de mais nada, a salvaguarda do próprio processo, 

objetivamente considerado, como fator legitimante do exercício da 

jurisdição.28 

  

Nesse aspecto de preservação do direito das partes, principalmente no âmbito do 

Processo Administrativo e do Processo Penal, o contraditório e a ampla defesa ganham especial 

importância, uma vez que um dos sujeitos é o próprio Estado, não havendo qualquer 

possibilidade de paridade de armas do cidadão frente ao aparato estatal, colocando o indivíduo 

em situação de total desproporcionalidade e fragilidade. 

O constituinte originário ao estampar tais princípios na Carta Magna, no rol dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, deixa clara a vontade expressa de tratá-los como postulados 

existenciais do Estado Democrático de Direito. Mas para ser melhor compreendida a vontade 

do constituinte, deve-se compreender o significado da terminologia de direitos e garantias 

fundamentais.  

Para Paulo Bonavides a expressão “direitos fundamentais” é de uso mais frequente na 

doutrina Alemã, enquanto autores anglo-americanos e latinos empregam com mais frequência 

a expressão “direitos humanos" e “direitos do homem”29. Sem dúvida os autores alemães 

debruçaram-se no tema e o desenvolveram de forma brilhante, como Conrad Hesse, definido 

os direitos fundamentais como aqueles direitos em que o direito vigente qualifica como tais30. 

A objetividade aparente da definição de Hesse é apenas aparente, desdobrando-se em conceitos 

extremamente complexos, devendo-se destacar que a expressão direitos fundamentais rende 

                                                           
28 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, DINAMARCO, Cândido Rangel, e GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria 

Geral do processo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 88. 
29 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 560. 
30 HESSE apud BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 560. 
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obras inteiras na doutrina alemã, alçando-a ao status de ciência, a “ciência dos direitos 

fundamentais”, terminologia frequentemente utilizada por autores como Robert Alexy31. 

No entendimento de Norberto Bobbio: 

 
os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas 

em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas32. 

 

Em outra passagem pontua que “o que parece fundamental numa época histórica e 

numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas”33. 

Na linha de Bobbio, o professor João Trindade Cavalcante Filho bem exemplifica, 

embora de forma um tanto polêmica para os dias atuais, afirmando que “a igualdade entre os 

sexos é um direito fundamental no Brasil (CF, art. 5º, I), mas não o é nos países de tradição 

muçulmana”34. 

A concepção da terminologia direitos fundamentais vem de uma árdua construção 

histórica, proveniente das diversas lutas contra o poder absoluto que imperou no continente 

europeu até o séc. XVIII e pela independência nas colônias da América do Norte35. Como bem 

posto por Joyce Abreu de Lira, “num primeiro momento, situado entre os séculos XVII a XIX, 

a sociedade aspirava pelo reconhecimento dos indivíduos como sujeitos de direito igualmente 

protegidos perante a lei. Queria-se livrar do poder dos monarcas, das suas regras 

inquestionáveis”36.  

Guilherme Peña de Moraes, inspirado na vasta doutrina mundial sobre o tema, 

conceitua direitos fundamentais como “direitos subjetivos, assentes no direito objetivo, 

positivados no texto constitucional, ou não, com aplicação nas relações das pessoas com o 

Estado ou na sociedade”. Ainda segundo o professor os direitos fundamentais gozam das 

seguintes características: inalienabilidade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade, historicidade 

                                                           
31 Alexy dedicou-se em profundidade à teoria dos direitos fundamentais, consolidada em sua brilhante obra Teoria 

dos Direitos Fundamentais. Em diversas passagens alça-a ao status de ciência, tamanha a sua complexidade e 

importância no direito alemão. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 

2008. 
32 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 5-19. 
33 Ibidem, p. 5-19. 
34 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Teoria Geral dos Direitos fundamentais. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portaltvjustica/portaltvjusticanoticia/anexo/joao_trindadade__teoria_geral

_dos_direitos_fundamentais.pdf >. Acesso em: 27 set. 2017. 
35 Principalmente a revolução francesa e a guerra pela independência das colônias da América do Norte. 
36 LIRA, Joyce Abreu de. A Concretização e a Judicialização do Direito Constitucional à Alimentação no Brasil. 

Rio de Janeiro, 2013. 145 p. Monografia (Pós-Graduação em Direito) - Pós-Graduação Lato Sensu da Escola de 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2013, p. 11. 
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e relatividade e estão amparados na Constituição Federal pelos seguintes sistemas de proteções: 

normativa (art. 60, § 4º, IV), institucional (poder judiciário, funções essenciais à justiça 

(Ministério Público e Defensoria Pública) e Tribunal de Contas), e processual por meio dos 

remédios constitucionais37. 

Entende Luís Roberto Barroso que além de organizar o exercício do poder político, as 

constituições modernas definem os direitos fundamentais dos indivíduos submetidos à 

soberania estatal, sendo possível agrupá-los em quatro grandes categorias: direitos políticos, 

direitos individuais, direitos sociais e direitos difusos38. 

Em apertada síntese, Manoel Gonçalves Ferreira Filho destaca que as garantias 

constitucionais, como as elencadas no rol do art. 5° da Constituição Federal, não podem ser 

confundidas com os remédios constitucionais previstos na Carta Magna para a defesa de direitos 

violados, pontuando que as garantias, ao contrário dos remédios, buscam prevenir, não corrigir, 

consistindo nas prescrições que vedam determinadas ações do Poder Público que violariam 

direito reconhecido, sendo portanto “barreiras erigidas para a proteção dos direitos 

consagrados”39.  

Eugênio Pacceli, ao abordar o tema no âmbito do processo penal, reconhece os 

princípios constitucionais como verdadeiras garantias fundamentais dos indivíduos, mas faz a 

seguinte ponderação: 

 
Mas, embora seja possível visualizar os princípios constitucionais como 

verdadeiras garantias fundamentais dos indivíduos, seja em face do Estado, 

seja em face de si mesmos, deve-se assinalar, ao menos como referência 

distintiva em relação às regras jurídicas, uma certa amplitude de suas 

vinculações normativas. E isso ocorre pela maior abstração de seus comandos, 

o que torna necessário o estabelecimento de critérios minimamente seguros 

que possam resolver possíveis e inevitáveis conflitos entre direitos 

fundamentais. E não há como negar: em tema de Direito e de Direito 

Processual Penal, a realização de um direito individual nem sempre se faz sem 

o tangenciamento de direito alheio.40 

 

Para Guilherme Peña de Moraes, a expressão “garantias constitucionais” é recoberta 

de duplo significado. O autor, ao citar Cristiano Chaves de Farias e Ada Pellegrini Grinover, 

explica: 

 

                                                           
37 MORAES, Guilherme Peña. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 537. 
38 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da 

Constituição brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 99. 
39 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 

285. 
40 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 33. 
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Numa significação, as garantias constitucionais funcionam como 

instrumentos, próprios do Estado de Direito, de limitação do poder político, 

em proveito das pessoas. Far-se-á melhor designá-las como “garantismo 

constitucional”41. 

 

Noutra significação, as garantias constitucionais figuram como formalidades 

que asseguram o exercício dos direitos fundamentais, pelo mecanismo da 

coerção, das condutas contra ele direcionadas, a permanecerem nos limites da 

ordem jurídica, com a finalidade de proteger os seus titulares contra violações 

de qualquer natureza. Far-se-á melhor denomina-las “garantias 

constitucionais em sentido estrito”42. 

 

Para Hermes Zanetti Junior, “a alteração substancial do paradigma processual, de 

individualista para público, fez com que a busca de uma Justiça acessível e efetiva fosse a 

procura da integração entre as tradicionais liberdades individuais (agora também coletivamente 

protegidas) e os direitos e garantias de caráter social43. 

Bem pontua Nelson Nery Júnior que é da tradição do direito constitucional brasileiro 

a adoção indireta da garantia ao contraditório no texto constitucional, estando a sua essência 

presente nas mais diversas constituições brasileiras, passando somente a constar expresso como 

princípio constitucional na atual Carta44. Passa, portanto, a ganhar positivação como norma 

constitucional expressa na Constituição Federal de 1988. 

De fato, das constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1969 pode-se 

extrair a essência da garantia ao contraditório em diversos de seus dispositivos, a seguir:45 

 
CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRAZIL/1824: Art. 179. A 

inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que 

tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. VIII. Ninguem poderá 

ser preso sem culpa formada, excepto nos casos declarados na Lei; e nestes 

dentro de vinte e quatro horas contadas da entrada na prisão, sendo em 

Cidades, Villas, ou outras Povoações proximas aos logares da residencia do 

Juiz; e nos logares remotos dentro de um prazo razoavel, que a Lei marcará, 

attenta a extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará 

constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das 

testermunhas, havendo-as”.46 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL/1891: Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á 

segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: § 16. Aos 

                                                           
41 MORAES, Guilherme Peña. Op. cit., p. 556. 
42 Ibidem, p. 556. 
43 ZANETTI JÚNIOR, Hermes. Op. cit., p. 16. 
44 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 242. 
45 Ibidem, p. 242. 
46 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil de 1824. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm> Acesso em: 02 out. 2017. 
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accusados se assegurara na lei a mais plena defesa, com todos os recursos e 

meios essenciaes a ella, desde a nota de culpa, entregue em 24 horas ao preso 

e assignada pela autoridade competente, com os nomes do accusador e das 

testemunhas.47 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL/1934: Art 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 

subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 24) 

A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os meios e recursos 

essenciais a esta.48 

 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL/1937:  Art 122 - 

A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o 

direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 

seguintes: 11) à exceção do flagrante delito, a prisão não poderá efetuar-se 

senão depois de pronúncia do indiciado, salvo os casos determinados em lei e 

mediante ordem escrita da autoridade competente. Ninguém poderá ser 

conservado em prisão sem culpa formada, senão pela autoridade competente, 

em virtude de lei e na forma por ela regulada; a instrução criminal será 

contraditória, asseguradas antes e depois da formação da culpa as necessárias 

garantias de defesa;49 

 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL/1946:  Art 141 - 

A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 

a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança 

individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 25 - É assegurada aos 

acusados plena defesa, com todos os meios e recursos essenciais a ela, desde 

a nota de culpa, que, assinada pela autoridade competente, com os nomes do 

acusador e das testemunhas, será entregue ao preso dentro em vinte e quatro 

horas. A instrução criminal será contraditória.50 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1967:  Art 

150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 15. A lei assegurará aos 

acusados ampla defesa, com os recursos a ela Inerentes. Não haverá foro 

privilegiado nem Tribunais de exceção..51 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 1/1969:  Art. 153. A Constituição 

assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos 

têrmos seguintes: § 15. A lei assegurará ao acusados ampla defesa, com os 

                                                           
47 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 02 out. 2017. 
48 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 02 out. 2017. 
49 BRASIL.  Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 02 out. 2017. 
50 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 02 out. 2017. 
51 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 02 out. 2017. 
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recursos a ela inerentes. Não haverá fôro privilegiado nem tribunais de 

exceção.52 

 

Destaca ainda Nelson Nery Júnior que a atual Constituição inovou de forma profunda 

em relação à anterior, fazendo com que os princípios do contraditório e a ampla defesa 

alcançassem expressamente os processos civil e administrativo, havendo anteriormente 

previsão expressa apenas para o processo penal, no art. 153, § 15 da Constituição de 1969 53. 

 

1.3. Classificação do contraditório e da ampla defesa como princípios constitucionais 

processuais 

 

Encontra-se disponível na doutrina nacional diversas classificações teóricas dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, entretanto a mesma doutrina 

tende a convergir quanto à importância e a relação intrínseca desses princípios com direitos ou 

garantias fundamentais, derivadas ou não do due process, surgindo expressões como por 

exemplo “princípio fundamental processual”.  

Guilherme Peña de Moraes classifica os princípios constitucionais em (i) princípios 

constitucionais fundamentais, (ii) princípios constitucionais gerais e (iii) princípios 

constitucionais setoriais. Os princípios constitucionais fundamentais seriam “sínteses das 

normas constitucionais, que a eles podem ser direta ou indiretamente reconduzidas, com o 

objetivo de organizar o estado”. Os princípios constitucionais gerais seriam “desdobramentos 

dos princípios fundamentais, que são irradiados pelo ordenamento constitucional, com o 

objetivo de limitar o poder imanente ao Estado”. Por sua vez, os princípios constitucionais 

setoriais “informam um complexo de normas constitucionais afetas a um determinado ramo do 

Direito Positivo”54. 

Ainda segundo a classificação do professor, o princípio do contraditório, que seria a 

expressão da ampla defesa, seria um princípio constitucional setorial, estando contido no rol 

dos princípios constitucionais especiais de Direito Processual55. 

                                                           
52 BRASIL. Emenda Constitucional n° 1 de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 02 

out. 2017. 
53 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 243. 
54 MORAES, Guilherme Peña. Op. cit., p. 104. 
55 Ibidem, p. 104-114. 
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Por sua vez, Nelson Nery Júnior classifica os princípios do contraditório e da ampla 

defesa como princípios processuais derivados diretamente do due process na Constituição 

Federal56. 

O alcance dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa é bastante amplo no direito brasileiro. De extrema relevância para o processo 

penal, muito devido às suas origens históricas, tais princípios vêm se irradiando para toda a 

sistemática processual, alcançando cada vez mais relevância no processo civil, administrativo 

e previdenciário. Prova é que o próprio texto constitucional de 1988 assegura o contraditório e 

a ampla defesa aos litigantes e aos acusados em geral, também em sede de processo 

administrativo. 

Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari destacam a importância da ampla defesa no 

direito processual, uma vez que o princípio em questão impõe à autoridade o dever de fiel 

observância das normas processuais e de todos os princípios jurídicos incidentes sobre o 

processo. Como bem frisam, a não observância pode levar à nulidade por cerceamento de 

defesa57. 

Egon Bockmann Moreira classifica os princípios do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa como “princípios constitucionais processuais stricto sensu”, 

sendo princípios clássicos da teoria geral do processo58. Destaca que com a evolução do direito 

processual ampliaram-se o alcance e o conteúdo do princípio do contraditório, e citando Carlos 

Alberto Alvaro de Oliveira, traz que este deixou de “ser meramente formal, no intuito de atender 

aos standards necessários para o estabelecimento de um processo justo, para além de simples 

requisito técnico de caráter não essencial”59. 

Como analisaremos melhor em momento oportuno, destaca Egon Bockmann Moreira 

que há muito o princípio do contraditório está positivado no nosso sistema processual, tendo 

assumido especial magnitude com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 201560. 

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel 

Dinamarco posicionam os princípios do contraditório e da ampla defesa como princípios gerais 

do direito processual, indicando uma garantia fundamental de justiça. Observam que o 

contraditório é constituído por dois elementos: informação e reação. Ressaltam a natureza 

                                                           
56 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 127. 
57 DALLARI, Adilson Abreu e FERRAZ, Sérgio. Processo administrativo. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 

71. 
58 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 264. 
59 Ibidem, p. 357. 
60 Ibidem ,p. 351. 
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constitucional do contraditório, devendo ele ser observado não apenas formalmente, mas 

também pelo seu aspecto substancial. Na lição dos autores o contraditório não admite exceções, 

nem mesmo nos casos de urgência onde o juiz leva em conta o perigo da demora (periculum in 

mora)61. 

Superada as premissas iniciais gerais quanto à origem histórica, a relação com o due 

process, a evolução conceitual e a classificação no âmbito constitucional do contraditório e da 

ampla defesa, passa-se a examinar a partir do capítulo seguinte a incidência desses princípios 

no âmbito do processo administrativo federal, suas premissas, alcance e também as limitações 

provenientes da lei e da jurisprudência pátria.  

 

                                                           
61 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, DINAMARCO, Cândido Rangel, e GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria 

Geral do processo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 55-57. 
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2. O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL 

 

2.1. Fundamentos do processo administrativo federal 

 

O direito administrativo e o direito constitucional são frutos de longa construção 

histórica, com a razão de ser convergindo para o mesmo ponto de origem segundo Luís Roberto 

Barroso: “o advento do liberalismo e a necessidade de limitação do poder do Estado”62. O 

processo administrativo vem expressar a forma como o Estado deve agir dentro dos contornos 

traçados pela Constituição Federal. 

O processo administrativo propriamente dito encontra previsão constitucional 

expressa em diversos de seus dispositivos, mas sua normatização de alcance geral apenas 

aconteceu com o advento da Lei 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo no âmbito 

federal, trazendo novos contornos e limites à atuação da administração pública. Sua importância 

para a sociedade é tamanha, que um simples ato da vida contemporânea se sujeita a ele, embora 

passe despercebido por muitos. Solicitação de documentos, informações, defesa a autuações de 

trânsito ou autorização para o funcionamento de um estabelecimento são exemplos da presença 

quase onipresente do que se entende por processo administrativo, uma sequência de 

procedimentos que em via de regra busca uma manifestação da administração pública, o ato 

administrativo.   

Maria Sylvia Zanella Di Pietro explica que o vocábulo processo, etimologicamente, 

tem o sentido de avanço, progresso, desenvolvimento. No âmbito das funções estatais, processo 

seria “uma série de atos coordenados para a realização dos fins estatais”63. 

O processo administrativo é uma das espécies do vocábulo processo em seu sentido 

jurídico. A Constituição Federal ao empregar o vocábulo nesse sentido, especifica por diversas 

vezes as espécies de processo presentes no ordenamento pátrio, a exemplo do art. 5°, LV 

(processo judicial ou administrativo), art. 16 (processo eleitoral) e art. 59 (processo legislativo). 

José dos Santos Carvalho Filho, assumindo as três funções básicas do Estado moderno 

conforme a teoria da separação de poderes de Montesquieu, classifica os processos jurídicos 

em três grupos: processo legislativo, processo jurisdicional e processo administrativo; cada um 

                                                           
62 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014, p.399. 
63 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 765. 



28 

 

  

correspondendo ao exercício das funções legislativa, jurisdicional e administrativa, 

respectivamente64. 

Fredie Didier Jr. define processo (no sentido jurídico do vocábulo) como “método de 

criação de normas jurídicas, ato jurídico complexo (procedimento) e relação jurídica”. Processo 

seria o “método de produção de normas jurídicas”, pois, 

 

O poder de criação de normas (poder normativo) somente pode ser exercido 

processualmente. Assim, fala-se em processo legislativo (produção de normas 

gerais pelo Poder Legislativo), processo administrativo (produção de normas 

gerais e individualizadas pela Administração) e processo jurisdicional 

(produção de normas pela jurisdição). É possível, ainda, conceber o processo 

negocial, método de criação de normas jurídicas pelo exercício da autonomia 

privada65. 

 

Numa concepção mais garantista, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari afirmam ser 

o processo administrativo um instrumento de garantia dos administrados em face de outros 

administrados e da própria administração, indo além da finalidade precípua de produção dos 

atos administrativos66. 

Nas palavras de Nelson Nery Costa, “o processo administrativo é a forma pela qual a 

Administração Pública registra seus atos, controla os agentes públicos ou decide as 

controvérsias com os administrados e os servidores públicos, podendo ser das mais diferentes 

espécies”67. 

Para Nelson Nery Júnior, não há processo quando a Administração instaura expediente 

com o objetivo que não seja o de impor sanção ou criar direito ou obrigação aos administrados 

ou terceiros, nesse caso havendo um mero procedimento administrativo, dando como exemplo 

de procedimento a sindicância, cujo objetivo é investigar a autoria e materialidade diante de um 

fato, não impondo propriamente uma sanção68. 

No campo finalidade do processo administrativo, Odete Medauar entende ser este 

dinâmico sob esta ótica, com uma ampliação de seus objetivos devido aos novos contornos que 

as funções do Estado e a relação deste com a sociedade foram assumindo, extrapolando-se o 

perfil ligado somente à dimensão do ato administrativo vindo a atingir a própria legitimação do 

poder do Estado, identificando as seguintes finalidades: (a) garantia jurídica dos administrados; 

(b) melhor conteúdo das decisões devido à contribuição dos interessados; (c) legitimação do 

                                                           
64 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 5. 
65 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 30. 
66 DALLARI, Adilson Abreu e FERRAZ, Sérgio. Op. cit., p. 25. 
67 COSTA, Nelson Nery. Processo administrativo e suas espécies. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 49. 
68 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 250. 
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poder; (d) correto desempenho da função; (e) justiça na Administração, sendo atribuído também 

à Administração Pública uma tarefa de justiça; (f) aproximação entre a  Administração e 

cidadãos; (g) sistematização de atuações administrativas e (h) facilitar o controle da 

Administração69. 

Sob a ótica principiológica que permeia o processo administrativo, vimos no capítulo 

anterior que princípios como o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa são 

princípios fundamentais, garantidores do Estado Democrático de Direito, que devem reger todo 

o direito processual, incluindo o processo administrativo, estando explícitos na Constituição 

Federal. 

Dentre os mais diversos princípios inerentes ao processo administrativo aclamados 

pela doutrina pátria, José dos Santos Carvalho Filho destaca, com base na Constituição Federal 

e na Lei 9.784/1999, os seguintes: (a) princípio da legalidade; (b) princípio da finalidade; (c) 

princípio da motivação; (d) princípio da razoabilidade; (e) princípio da proporcionalidade; (f) 

princípio da moralidade; (g) princípio da ampla defesa e do contraditório; (h) princípio da 

segurança jurídica; (i) princípio do interesse público; (j) princípio da eficiência e (k) princípio 

da duração razoável do processo70. 

A própria Lei 9.784/1999 estampa, no caput do art. 2º os princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência como princípios a serem 

obedecidos pela Administração Pública. Entende-se que este rol não é exaustivo, pois outros 

princípios do direito administrativo, do processo civil e da própria Constituição Federal incidem 

direta ou indiretamente no processo administrativo. 

Quanto à classificação dos processos administrativos, há um leque bastante 

diferenciado na doutrina, com destaque para as classificações propostas por José Cretella 

Júnior, Maria Sylvia Zanella di Pietro, Lucia do Valle Figueiredo, Odete Medauar, Hely Lopes 

Meirelles e Nelson Nery Costa. Seguem algumas dessas classificações. 

Para José Cretella Júnior, 

 

O processo administrativo, no Brasil, pode ser classificado de vários modos. 

Quanto ao raio de ação, é externo ou interno. Quanto ao objeto, ele é 

disciplinar ou criminal. Quanto à jurisdicidade, é contencioso ou gracioso. 

Quanto ao despacho, é condenatório ou absolutório. Quanto ao desfecho, é 

condenatório ou absolutório. Quanto à forma, é sumário ou integral. Levando-

                                                           
69 MEDAUAR, Odete. Op. cit., p. 200-202. 
70 CARVALHO FILHO, Op. cit., p. 45-64. 
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se em conta o âmbito em que se desenvolve, é que o processo administrativo 

se classifica em externo e interno71. 

 

Odete Medauar, com base na Constituição Federal e na doutrina de Hely Lopes 

Meirelles, Sérgio de Andréa Ferreira e Ana Lúcia Berbert Fontes, propõe a seguinte tipologia 

para o processo administrativo72: 

a) processos administrativos em que há controvérsias, conflito de interesses: 

i. processos administrativos de gestão – exemplos: licitações, 

concursos públicos, concursos de acesso ou promoção; 

ii. processos administrativos de outorga – exemplos: licenciamento 

de atividades e exercício de direitos, licenciamento ambiental, 

registro de marcas e patentes, isenção condicionada de tributos; 

iii. processos administrativos de verificação ou determinação – 

exemplo: prestação de contas; 

iv. processos administrativos de revisão – exemplos: recursos 

administrativos, reclamações, impugnação de lançamento. 

b) Processos administrativos em que há acusados – processos sancionadores ou 

punitivos: 

i. Internos – são os procedimentos disciplinares em que são 

indiciados servidores, alunos de escolas públicas; 

ii. Externos – visam apurar infrações, desatendimento de normas, e a 

aplicar sanções sobre administrados que não integram a 

organização administrativa; por exemplo: infrações decorrentes do 

poder de polícia; infrações relativas à administração fiscal; 

aplicação de penalidades a particulares que celebram contrato com 

a Administração, inclusive concessionários; apuração de infrações 

contra a ordem econômica. 

 

Nelson Nery Costa, na tentativa de listar a diversidade de processos administrativos 

existentes no direito pátrio, apoiando-se nas lições de Hely Lopes Meirelles, classifica os 

processos administrativos em: de expediente; de outorga; de restrição pública à propriedade 

privada; de controle; de gestão; de punição; disciplinar e por último fiscal73. 

                                                           
71 CRETELLA JÚNIOR, José. Manual de direito administrativo. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1992, p. 

371. 
72 MEDAUAR, Odete. Op. cit., p. 209-210. 
73 COSTA, Nelson Nery. Op. cit., p. 52. 
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Para Maria Sylvia Zanella di Pietro, o Processo Administrativo subdivide-se em dois: 

o gracioso e contencioso. Explica que os dois tipos apenas coexistem nos países que admitem 

a dualidade de jurisdição, um contencioso administrativo ao lado da jurisdição comum, o que 

não ocorre no Brasil, uma vez que a Constituição de 1988 adota a unidade de jurisdição, 

conforme redação do art. 5º, XXXV. Nessa abordagem, o processo administrativo brasileiro 

seria o gracioso, definido como aquele onde a própria administração é encarregada de fazer 

atuar a vontade concreta da lei, praticando para tal uma série de atos e procedimentos, 

constituindo-se no processo administrativo, cujo resultado é a edição do ato administrativo74. 

Já para Hely Lopes Meirelles, processos administrativos são apenas aqueles onde há 

um litígio entre a Administração e o administrado ou servidor público. Para o autor, os 

processos onde não há controvérsia entre particulares e a administração seriam meros processos 

de expediente75.    

Dentre as diversas tipologias existentes na vasta doutrina sobre o tema, seja o processo 

com controvérsias ou não, havendo acusados ou não, entende-se que a classificação defendida 

por Odete Medauar é bastante completa ao abordar as diversas espécies do processo 

administrativo, sejam os processos sancionadores como os consequentes do poder de polícia 

incumbido à administração direta e indireta e o processo administrativo disciplinar, sejam os 

processos de gestão, outorga, verificação e revisão, onde não há propriamente acusados, mas 

interessados no pronunciamento da Administração Pública. 

Embora o contraditório e a ampla defesa devam ser observados em todas as 

modalidades do Processo Administrativo, entende-se que nos processos sancionadores e 

punitivos tais garantias fundamentais revestem-se de fundamental e extrema importância, pois 

a consequência direta do ato administrativo pode ser uma sanção ou punição, seja do particular, 

agente regulado ou servidor público, devendo nesses casos a Administração Pública observar a 

estrita legalidade e o direito de defesa dos administrados, geralmente em condições desiguais 

de defesa frente ao aparato estatal. 

Quanto às fases do processo administrativo, Nelson Nery Costa observa que devido à 

dificuldade na conceituação estrita do processo administrativo, haja vista as divergências da 

doutrina quanto ao sentido e ao objeto, há uma dificuldade natural ao tentar definir suas fases, 

                                                           
74 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 768-769. 
75 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., 

p. 657. 
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que não necessariamente serão as mesmas de acordo com a espécie de processo administrativo 

a ser enfrentado76. 

Hely Lopes Meirelles divide as fases do processo administrativo em cinco, quais 

sejam: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento77. Essa classificação parece ter sido 

a adotada, em sua maior parte, pelo legislador na Lei 9.784/1999 e também na Lei 8.112/1990 

no tocante ao processo administrativo disciplinar. 

Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dalari destacam ainda a fase recursal e revisional, 

agrupando a instauração e defesa no que ele classifica de fase introdutória78. 

Posicionar a defesa somente na etapa inicial do processo não parece ser a melhor 

classificação, pois diversas são as oportunidades dos administrados de se defenderem ao longo 

do processo, não somente após a instauração, como por exemplo o direito a alegações finais e 

a própria fase recursal. 

Portanto, seguindo as etapas constantes na Lei 9.784/1999, temos que a fase inicial do 

processo (instauração segundo Hely Lopes Meirelles) pode se dar de ofício pela Administração 

ou a pedido do interessado (art. 5º), e no caso de se dar a pedido do interessado deve ser o 

pedido formulado por escrito, salvo os casos em que for admitida solicitação oral (art. 6º), não 

podendo a Administração recusar imotivadamente o recebimento de documentos (art. 6º, 

parágrafo único). Cuida a Lei da fase de instauração nos arts. 5º ao 8º. 

Diz a Lei que a instrução, etapa seguinte à instauração, destina-se a averiguar e 

comprovar os dados necessários à tomada de decisão, e deverá ser realizada de ofício ou 

mediante impulsão do órgão responsável, podendo os interessados proporem diligências 

probatórias (art. 29). Do dispositivo, extrai-se que o legislador consagrou o princípio do impulso 

oficial também no processo administrativo79. 

A fase de instrução é disciplinada nos arts. 29 ao 47. Há a vedação expressa às provas 

ilícitas (art. 30), possibilidade de consulta pública (art. 31), audiência pública (art. 32), 

possibilidade da participação de organizações e associações (art. 33), entre outras diligências. 

                                                           
76 COSTA, Nelson Nery. Op. cit., p. 25. 
77 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, apud COSTA, Nelson Nery. Op. cit., p. 26. 
78 DALLARI, Adilson Abreu e FERRAZ, Sérgio. Op. cit., p. 91. 
79 O “impulso oficial” como forma de desenvolvimento do processo está previsto no art. 2º do Código de Processo 

Civil de 2015, segundo o qual “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, 

salvo as exceções previstas em lei. ”. Tem-se, portanto, que as partes, manifestando suas vontades, iniciam o 

processo, enquanto a evolução e desenvolvimento do processo de certa forma ganham impulso próprio, ex officio.  

O “impulso oficial” consagrou-se no processo civil brasileiro a partir do CPC/1939, constando expresso também 

do CPC/1973 e no atual código. Anteriormente vigorava o “impulso das partes”, onde a autor e réu cabia solicitar 

o andamento da causa, a todo o momento. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo et al. Teoria Geral do processo. 

28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 364-365. 
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A etapa de instrução compreende principalmente a produção de provas, emissão de pareceres 

administrativos e laudos técnicos, visando ao amadurecimento do processo. 

A fase de defesa não encontra capítulo próprio na Lei, embora seja a mais delicada de 

todas as fases do processo administrativo. Por sua previsão constitucional, o contraditório e a 

ampla defesa são garantidos aos acusados e aos litigantes nos processos judiciais e 

administrativos, e por sua importância, tanto num processo quanto noutro podem ser exercidas 

em mais de um momento da vida útil do processo. Embora sua importância ao longo de toda a 

duração do processo, a Lei 9.784/1999 prevê os mecanismos de defesa no capítulo referente à 

fase instrutória, e conforme observação de Nelson Nery Costa, mais especificamente nos arts. 

36 a 41, 44 e 46, entendendo o nobre autor que a defesa é fase própria dos processos 

administrativos de punição disciplinar e fiscal80.  Na classificação de Odete Medaur, a qual o 

presente trabalho filia-se, seriam equivalentes aos processos administrativos sancionadores ou 

punitivos, conforme tipologia já descrita. Por estar estritamente relacionada ao objeto do 

presente trabalho, a fase de defesa será abordada com maior profundidade em subcapítulos 

próprios. 

Na classificação de Hely Lopes Meirelles, o momento seguinte do processo 

administrativo é o relatório. Este está previsto no art. 47 da Lei 9.784/1999, e segundo o 

dispositivo legal deverá ser elaborado pelo órgão de instrução que não for o competente para 

emitir a decisão final, devendo compreender os termos do pedido inicial, o conteúdo das fases 

do procedimento e a proposta de decisão objetivamente justificada, na sequência encaminhando 

à autoridade competente. Para José dos Santos Carvalho Filho, o relatório se subdivide em três 

partes distintas, quais sejam: descrição, fundamentação e proposição; observando ainda que a 

Lei 9.784/1999 considera relatório a peça final produzida pelo administrador processante81. 

A fase seguinte consiste na decisão, consubstanciada na emissão do ato administrativo, 

do qual espera-se a resolução do processo. Observa José dos Santos Carvalho Filho que a 

decisão não está vinculada ao relatório produzido pelo órgão competente, podendo a autoridade 

decisória acatar ou não a proposta de decisão formulada no relatório, muito embora via de regra, 

a autoridade apoie-se na peça82. Pondera Hely Lopes de Meirelles que a decisão deve ser 

motivada com base na acusação, na defesa e na prova, sendo ilícito o aproveitamento de fatos 

                                                           
80 COSTA, Nelson Nery. Op. cit., p. 27. 
81 CARVALHO FILHO, Op. cit., p. 222. 
82 Ibidem, p. 222. 
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estranhos ao processo ou omissão às razões do acusado, equivalendo ao cerceamento de defesa 

e consequentemente levando à nulidade do processo83. 

Após a decisão e a comunicação do ato administrativo ao interessado, cabe ainda mais 

uma etapa no processo administrativo: a fase recursal ou revisional. Diferentemente das etapas 

anteriores, o recurso administrativo pode ou não ser interposto pela parte interessada, que 

avaliará o teor do ato administrativo, e em lhe sendo desfavorável, muito provavelmente 

aproveitará desse instrumento. 

Para Nelson Nery Costa, "o recurso administrativo é aquele interposto para outra 

instância administrativa, de nível superior e competência mais ampla do que a que proferiu a 

decisão questionada". Entende portanto ser o meio do qual o cidadão pode utilizar para solicitar 

o reexame do ato pela Administração Pública, devendo estar previsto em lei ou regulamento 

próprio84. 

O recurso tem efeito devolutivo e pode ter efeito suspensivo ou não (via de regra não 

tem (art. 61)), conforme previsão legal específica. O recurso administrativo e o instrumento da 

revisão estão previstos em capitulo próprio da Lei 9.784/1999, nos arts. 56 a 65, sendo cabíveis 

sempre em face de razões de legalidade e de mérito das decisões administrativas (art. 56, caput). 

A lei permite que a autoridade que proferiu a decisão reconsidere, sendo o prazo para tal de 

cinco dias (art. 56, § 2º). O prazo para o interessado interpor o recurso administrativo é de 10 

dias a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida (art. 59). A lei também estipula 

prazo para a Administração Pública apreciar e decidir sobre o recurso, sendo trinta dias 

prorrogáveis por igual período mediante justificativa explícita.  

Quanto à revisão, a Lei traz explicitamente a possibilidade de a Administração rever 

os processos dos quais resultem sanções, a qualquer tempo, a pedido do interessado ou de ofício, 

condicionado à ocorrência de fatos novos ou circunstancias relevantes. 

 

2.2. O contraditório e a ampla defesa na lei de processo administrativo (Lei N° 9.784/1999) 

 

Há muito à Administração Pública é vedado o comportamento inquisitorial na 

condução de suas atividades, principalmente frente aos cidadãos. O Estado Democrático de 

Direito exige que o poder Público observe as premissas e garantias constitucionais do devido 

processo legal, e suas máximas expressões que são os princípios do contraditório e da ampla 

defesa. 

                                                           
83 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, apud CARVALHO FILHO, Op. cit., p. 223. 
84 COSTA, Nelson Nery. Op. cit., p. 43. 
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As atividades estatais devem fiel observância ao texto constitucional, e seus atos, 

principalmente aqueles dos quais resultem obrigações ou sanções a terceiros devem estrita 

observância às normas de processo administrativo, seja ele regulado por legislação especial seja 

integralmente pela Lei n° 9.784/1999. 

Egon Bockman Moreira entende que em sede de direito administrativo o princípio do 

contraditório aproxima-se muito mais do processo penal do que do processo civil85. O 

entendimento do autor faz todo o sentido, uma vez que um dos resultados possíveis do processo 

administrativo é uma sanção aos administrados ou punição a servidores públicos, e os direitos 

envolvidos são de natureza pública, sendo indisponíveis, ao contrário do processo civil onde 

via de regra a controvérsia se dá em cima de interesses privados. 

Como bem destacado no subcapítulo anterior, o direito de defesa é condição básica 

para a validade e a correta execução do processo administrativo, seja ele de autorização e 

outorga, seja sancionatório ou disciplinar. Por direito de defesa entende-se estar contemplado 

na sua definição a possibilidade do exercício do contraditório, como a devida ciência dos atos 

processuais e participação processual, seu aspecto formal, quanto seu aspecto substancial, a 

possibilidade de influência na decisão a ser proferida pela autoridade, dimensões do princípio 

do contraditório já exploradas no capítulo anterior. 

O direito de defesa compreende ainda o exercício pleno da ampla defesa, que na lição 

de Egon Bockman Moreira deve ser entendida como a garantia de poder defender-se, para tal 

articulando suas razões com a garantia que as mesmas sejam devidamente apreciadas pela 

Administração Pública, garantindo “um processo legítimo e garantia do respeito a um Estado 

Democrático de Direito”86. A peculiaridade da ampla defesa no processo administrativo é que 

essa compreende tanto as defesas direta (ou de mérito) quanto indireta (ou processual). Egon 

Bockman Moreira destaca que a Lei n° 9.784/1999 contempla de forma expressa apenas a 

defesa direta, mais entende o autor que quanto à defesa indireta “é perfeita sua aplicação ao 

processo administrativo”, por razões lógico jurídicas, por interpretação extensiva da Lei n° 

9.784/1999 e pela aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil de 201587. 

A defesa direta, ou material, pode ser compreendida como o enfrentamento do 

conteúdo substancial da matéria objeto do processo, ou seja, contra a veracidade dos fatos e à 

incidência das normas a serem aplicadas no caso concreto. Para tanto a parte acusada ou 
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86 Ibidem, p. 383. 
87 Ibidem, p. 389. 
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interessada (terminologia empregada com maior frequência na Lei n° 9.784/1999) deve saber 

nos pormenores do que está sendo acusada ou alegado pela Administração Pública88. 

À defesa indireta, por sua vez, não interessa propriamente o conteúdo ou o aspecto 

material da acusação, mas sim o processo e seus procedimentos. Seu exercício visa impedir o 

julgamento de mérito, postergar as fases do processo, valendo-se das preliminares, cujo exame 

deve se dar antes do julgador adentrar nas questões de mérito, assim como no processo civil. 

Deve ocorrer, portanto, antes da defesa direta89. 

Superadas algumas premissas necessárias quanto ao direito de defesa, passa-se agora 

à análise analítica sequencial do direito ao contraditório e à ampla defesa à luz da Lei 

9.784/1999, que possui diversos dispositivos onde pode-se extrair direta ou indiretamente o 

direto de defesa dos administrados. 

O art. 3º da Lei 9.784/1999, ao estabelecer os direitos dos administrados, incumbe à 

administração facilitar o exercício dos direitos daqueles e o cumprimento de suas obrigações 

(inciso I), garante a ciência da tramitação dos processos administrativos, vista dos autos, cópia 

de documentos e amplo conhecimento das decisões (inciso II), garante o direito à formulação 

de alegações e apresentação de documentos antes da decisão (inciso III) e faculta a assistência 

por advogado, salvo quando a representação for obrigatória por lei (inciso IV). Percebe-se 

ampla incidência do princípio do contraditório, nos seus aspectos substancial e formal, além da 

possibilidade de o administrado valer-se de defesa técnica por meio de advogado. Esse ponto 

especificamente será melhor analisado no capítulo seguinte, ao se analisar às limitações ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa.  

Quanto ao direito garantido pela Lei 9.784/1999, de ciência da tramitação dos 

processos administrativos, vista dos autos, cópia de documentos e amplo conhecimento das 

decisões, cabe o destaque de Nelson Nery Júnior quanto à proibição do processo secreto, seja 

no âmbito judicial ou administrativo, pois o princípio do contraditório não comporta nenhum 

tipo de investigação ou processo secreto às partes interessadas, sendo o conhecimento do 

processo e seus atos direito fundamental garantido pelo art. 5º, LV da Constituição Federal, 

integrando o contraditório. Nas observações do autor processo secreto é típico de estado 

policial, de estado de exceção, de regimes políticos não democráticos, criticando 

                                                           
88 Ibidem, p. 386-387. 
89 Egon Bockman Moreira, valendo-se da aplicação subsidiaria e supletiva do CPC/2015, lista as seguintes defesas 

indiretas possíveis de enfrentamento e aplicáveis ao processo administrativo: (i) a legitimidade das partes; (ii) o 

interesse de agir; (iii) a intimação inicial; (iv) a existência, competência e imparcialidade do órgão julgador; (v) a 

capacidade (de agir, de ser parte e postulatória); (vi) a existência e a aptidão do pedido inicial ou ato de instauração; 

(vii) a litispendência; (viii) a coisa julgada e (ix) a existência de convenção de arbitragem. Ibidem, p. 387-388. 
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veementemente inquéritos sigilosos, jamais podendo atingir o indiciado ou acusado e seu 

advogado90. 

 O parágrafo único do art. 6º garante ao interessado à possibilidade de suprir eventuais 

falhas no requerimento inicial, quando a instauração do processo administrativo for por este 

motivada, vedando a recusa imotivada. Extrai-se, portanto, que a lei não permite que a 

administração cerceie o direito do administrado de ver o processo devidamente instaurado e 

continuado por erro meramente formal, devendo o administrado ser intimado a saná-lo. 

Nos capítulos VI e VII a Lei 9.784/1999 define a competência da Administração e 

estabelece os casos de impedimento e suspeição dos servidores e autoridades, possibilitando 

dessa forma que o administrado possa exercer o que Egon Bockman Moreira chama de defesa 

indireta, alegando a defesa questões preliminares como incompetência e impedimento ou 

suspeição, podendo inclusive o administrado interpor recurso caso decisão interlocutória as 

rejeite (art. 21), análogo à figura do agravo de instrumento do processo civil. 

O art. 26 da Lei 9.784/1999 representa ponto essencial ao direito de defesa, 

contemplando o contraditório e a ampla defesa, pois a comunicação dos atos processuais pela 

Administração ao administrado é condição de validade do processo, sendo a publicidade e a 

devida intimação com a ciência dos fatos arrolados fundamental ao exercício da defesa. A 

intimação deve obrigatoriamente indicar ao administrado sua finalidade, os fatos e fundamentos 

legais (art. 26, § 1º, VI), ter antecedência mínima de 3 dias uteis à data de comparecimento (art. 

26, § 2º), e em consagração ao princípio do devido processo legal e do contraditório determina 

a lei que as intimações serão nulas de pleno direito se não observarem as prescrições legais (art. 

26, § 5º). 

O art. 27 da Lei 9.784/1999 determina que o desatendimento da intimação pelo 

administrado não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito. Tal 

dispositivo consagra mais uma vez o princípio do contraditório, já que não basta para a 

administração a ausência do administrado para justificar eventual decisão ou entender pela 

revelia (no processo administrativo disciplinar a regra é diferente, conforme será abordado no 

próximo subcapítulo), em paralelo com o processo civil. No processo administrativo, não 

havendo a paridade de armas do processo civil, não pode ser o administrado cerceado da sua 

defesa por mero desatendimento ou desconhecimento de intimação oficial. Sedimentando tal 

entendimento o parágrafo único do art. 27 garante o direito de ampla defesa ao interessado no 

prosseguimento do processo administrativo. 

                                                           
90 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 257-258. 



38 

 

  

Determina o art. 28 da Lei 9.784/1999 que todos os atos praticados pela Administração 

do âmbito do processo administrativo que resultem imposição de deveres, ônus de qualquer 

espécie, sansões ou restrição de direitos e atividades e demais atos de interesse do administrado 

devem ser objeto de intimação. Entende-se aqui que tal dispositivo impede, portanto, a decisão 

surpresa e qualquer decisão da Administração que incida direta ou indiretamente na esfera 

pessoal do administrado sem sua previa intimação e a possibilidade de manifestação contrária, 

a garantia de ampla reação a atos e fatos intrínseca ao princípio do contraditório. 

Ao disciplinar a fase de instrução do processo administrativo, a Lei 9.784/1999 

apresenta de forma mais explicita as garantias de defesa e participação dos administrados, 

consagrando tanto os princípios da ampla defesa quanto do contraditório, ao prevê garantias e 

formas de participação popular no processo administrativo. 

O art. 29, §2° da Lei 9.784/1999 estabelece que a atuação dos interessados nos atos de 

instrução deve se dar da forma menos onerosa para estes. Na interpretação de Egon Bockman 

Moreira, tal dispositivo impõe dever ao Estado de suprir as deficiências, sejam econômicas, 

culturais, jurídicas, em obediência estrita ao princípio do contraditório. Entende ainda o 

professor pela incidência da garantia constitucional de assistência judiciária gratuita por meio 

da Defensoria Pública também nos processos administrativos visando não só o suprimento da 

onerosidade processual àqueles impossibilitados sob o aspecto econômico, cultural, 

educacional, mas o desenvolvimento justo do processo91. Tal entendimento deriva do art. 5°, 

XXXIV e 134, ambos da Constituição Federal, além da Lei Complementar nº 80/1994, que em 

seu art. 3º, V estabelece como uma das funções institucionais da Defensoria Pública da União, 

do Distrito Federal e dos Territórios o exercício da ampla defesa e do contraditório em favor de 

pessoas em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as 

instâncias. 

A Lei 9.784/1999, em seu art. 30, veda expressamente no processo administrativo as 

provas obtidas por meios ilícitos, vedação também constante no art. 38, § 2º. A redação do art. 

30 deriva diretamente do art. 5º, LVI da Constituição Federal, cuja redação é mais abrangente 

ao utilizar o termo "no processo", levando à conclusão da proibição da prova ilícita em todo e 

qualquer processo. Esse tema em especifico será melhor enfrentado no capítulo seguinte, 

quando serão discutidos o alcance e limites do contraditório e da ampla defesa em sede de 

processo administrativo. 
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Avançando na Lei 9.784/1999, esta prevê a realização de consultas públicas e 

audiências públicas quando a matéria do processo administrativo versar sobre interesse geral 

ou ser a questão de grande relevância, abrindo portanto possibilidade para a sociedade se 

manifestar, podendo exercer o contraditório e à ampla defesa em seu aspecto coletivo, 

consagrando o estado democrático de direito (arts. 31 a 34). Audiências e consultas públicas 

são ferramentas fundamentais de participação popular na defesa de direitos coletivos como por 

exemplo em matéria ambiental, no tocante a licenciamento de grandes empreendimentos ou no 

processo de criação normativa da Administração direta e indireta. 

Estabelece o art. 36 da Lei 9.784/1999 que cabe ao interessado a prova dos fatos que 

tenha alegado. Destacam Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari que o legislador adotou o 

princípio de que a prova das alegações (ônus da prova) incumbe a quem as faz, destacando que 

"deve a Administração colaborar com o particular na busca de elementos probatórios, porque o 

interesse público assim o exige"92. Uma das formas de colaboração por parte da Administração 

é a imposta pelo art. 37, o qual obriga o órgão competente para a instrução prover de oficio aos 

interessados documentos que se encontrem em poder do próprio órgão ou em outro órgão 

administrativo. 

Talvez a expressão máxima do direito de defesa conste no art. 38 da Lei 9.784/1999, 

que estabelece que durante toda a fase instrutória até a tomada de decisão pela autoridade 

competente o interessado poderá apresentar e juntar ao processo documentos e pareceres, 

requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do 

processo, consagrando o direito à participação, contraditório e ampla defesa. A exceção ao 

dispositivo são as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou claramente protelatórias (art. 

38, § 2º).  

Ainda na fase instrutória do processo administrativo, tem o interessado o direito de 

manifestar-se no prazo de dez dias uma vez encerrada a instrução, caso a lei não defina de forma 

diversa (art. 44 da Lei 9.784/1999). Cabe ainda ao interessado o direito à vista do processo e a 

obtenção das certidões ou documentos integrantes dos autos, salvo se de terceiros e protegidos 

por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem (art. 46). 

Proferida a decisão pela autoridade competente, e havendo sucumbência do 

administrado ou interessado, cabe recurso administrativo conforme preceitua o art. 56 da Lei 

9.784/1999, em face das razões de legalidade e de mérito. O recurso é importante mecanismo 
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de defesa, por meio do qual o interessado pode opor-se à decisão da Administração, 

consagrando o princípio do duplo grau de jurisdição. 

Como importante mecanismo de acesso à jurisdição administrativa na Lei 9.784/1999, 

a legislação dispensa o preparo ou caução de qualquer espécie, salvo exigência em legislação 

específica (art. 56, §3º). Como já observado no subcapítulo anterior o recurso administrativo 

não possui efeito suspensivo via de regra (art. 61), apenas o efeito devolutivo próprio dos 

recursos. Em obediência ao contraditório e à ampla defesa, a legislação garante o direito ao 

administrado de ter o prazo recursal devolvido caso este interponha recurso frente à órgão 

incompetente, por qualquer que seja o motivo. Entende-se que tal dispositivo é sobremaneira 

importante ao administrado principalmente pela faculdade que detém de optar pela defesa 

técnica. Como muitas vezes o administrado opta pela autodefesa e nem sempre detém 

conhecimento técnico processual suficiente, pode facilmente incorrer em erro processual e caso 

não houvesse a previsão especifica do art. 63, §1°, poderia ver seu direito precluso. 

O parágrafo único do art. 64 da Lei 9.784/1999 prevê a possibilidade de reformatio in 

pejus da decisão em sede recursal. Entretanto nesse caso deve obrigatoriamente a 

Administração intimar o recorrente para formular alegação antes da decisão que visa agravar a 

decisão anterior, permitindo assim o exercício do contraditório. 

Outro importante instrumento de defesa dos administrados é a possibilidade do art. 65 

da Lei 9.784/1999, que trata da revisão administrativa por parte da administração nos processos 

de que resultem sanções, a pedido ou de ofício, condicionando ao surgimento de fatos novos 

ou circunstancias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada pela 

Administração. Ao contrário do recurso administrativo, a revisão não pode agravar a sanção 

imposta anteriormente, sendo vedado, portanto, em sede de revisão administrativa a 

possibilidade de reformatio in pejus (art. 65, parágrafo único). 

José dos Santos Carvalho Filho bem observa que “a lei admite que o pedido de revisão 

seja formulado a qualquer tempo”, e na visão do autor ao não fixar limite de tempo para 

formulação do pedido de revisão, a lei afirma que a pretensão de revisão do ato punitivo é 

imprescritível, e portanto a Administração resta obrigada a sempre conhecer do pedido de 

revisão administrativa, mesmo que julgue o mérito improcedente93. 

A possibilidade de revisão da decisão a qualquer tempo gera acaloradas discussões na 

doutrina sobre o conceito de “coisa julgada administrativa”, pois o instrumento da revisão no 

processo administrativo com sua característica de imprescritibilidade, é claro obstáculo para a 
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estabilização da decisão. Embora a Lei 9.784/1999 estabeleça critérios objetivos para a revisão, 

limitando e muito sua aplicabilidade, é possível que fatos novos desconhecidos das partes 

possam emergir após proferida a decisão administrativa, mesmo esgotada a possibilidade 

recursal. Por mais que parte da doutrina defenda o instituto da coisa julgada administrativa, 

entende-se aqui por uma certa atecnia do termo, por mais que a probabilidade da administração 

rever seus atos em favor do administrado sejam mínimas, ela é possível sob a ótica legal e 

consagra mais uma vez o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo. 

Pensemos numa situação em que o interessado que sucumbiu no processo consiga provar anos 

depois que a decisão proferida não era a devida, mas à época era impossível valer-se dessa 

prova pois a mesma sequer existia ou a parte não tinha conhecimento. Nesse caso entende-se 

plenamente pela revisão da decisão em prol do interessado. 

José dos Santos Carvalho Filho critica a terminologia frequentemente utilizada pela 

doutrina de “coisa julgada administrativa”, pois entende que tal situação jurídica retrata apenas 

a preclusão de ordem interna, e que o fenômeno da coisa julgada em controle de processo 

administrativo é exclusivo dos órgãos jurisdicionais, pois a definitividade no âmbito da 

Administração é sempre relativa pois o indivíduo sucumbente sempre pode buscar a via 

judicial94.  

Para Hely Lopes Meirelles o que realmente ocorre nas decisões finais na esfera 

administrativa é a preclusão administrativa ou a irretratabilidade do ato perante a própria 

Administração95. Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, embora critiquem os críticos à coisa 

julgada administrativa, sintetizam o seguinte entendimento lógico para aqueles que não 

reconhecem o instituto, 

 

Claro está que, num panorama de tal dimensão, não só descabe falar em coisa 

julgada administrativa, como até mesmo de pouca utilidade se revela o 

conceito de preclusão (que, quando muito, só incidiria contra o requerente do 

processo administrativo).96 

 

Superado os pormenores acerca da revisão administrativa, avança-se ao capítulo 

referente às sanções possíveis, onde o art. 68 da Lei 9.784/1999 estabelece que estas terão 

natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou não fazer, garantido sempre o 

                                                           
94 Ibidem, p. 321. 
95 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, apud CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. 

cit., p. 321. 
96 DALLARI, Adilson Abreu e FERRAZ, Sérgio. Op. cit., p. 44. 
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direito de defesa aos interessados97, estando mais uma vez presente as garantias da ampla defesa 

e do contraditório como limitadores do poder de punir do Estado. 

 

2.3. O contraditório e a ampla defesa no processo administrativo disciplinar (Lei N° 

8.112/1990)  

 

O processo administrativo disciplinar insere-se no rol das espécies de processo 

administrativo, e no âmbito federal é regulado pela Lei 8.112/1990, a lei geral dos servidores 

públicos federais. O tema tem ainda aplicação subsidiária da Lei 9.784/1999, por previsão 

expressa do seu art. 69, sendo o diploma legal aplicado de forma subsidiaria aos processos 

administrativos específicos regulados por legislação própria. Quanto às sanções aplicáveis aos 

agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, indireta ou fundacional, incide também a Lei 

8.429/1992, mais conhecida como lei de improbidade administrativa, além é claro da legislação 

penal. 

A figura do processo administrativo disciplinar será abordada de forma mais direta e 

objetiva possível, pois o objetivo do presente tópico não é fazer uma abordagem profunda sobre 

o tema, que envolve bastante complexidade, mais sim trazer os principais conceitos e destacar 

os mecanismos de defesa garantidos na legislação específica, a fim de abordar a incidência das 

garantias do contraditório e da ampla defesa, que como já amplamente destacado, são figuras 

essenciais em processos onde há acusados, sendo o processo administrativo disciplinar 

tipicamente um processo de natureza punitiva98. 

Na definição de Odete Medaur, "processo administrativo disciplinar é a sucessão 

ordenada de atos destinados a averiguar a realidade de falta cometida por servidor, a ponderar 

as circunstancias que nela concorreram e a aplicar as sanções pertinentes"99. Para a autora, há 

ainda que se destacar a sindicância do processo administrativo disciplinar stricto sensu, 

devendo estar incluído neste último a modalidade de sindicância da qual possa resultar sanções, 

entendendo ainda tratar-se na verdade de um processo administrativo disciplinar sumário, e não 

                                                           
97 “A punição administrativa guarda evidente afinidade, estrutural e teleológica, com a sanção penal”. MOREIRA, 

Egon Bockmann. Op. cit., p. 410. 
98 “Processo administrativo punitivo é todo aquele promovido pela Administração para a imposição de penalidade 

por infração de lei, regulamento ou contrato. Esses processos devem ser necessariamente contraditórios, com 

oportunidade de defesa e estrita observância do devido processo legal (due process of law), sob pena de nulidade 

da sanção imposta”. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 

1998, p. 566. 
99 MEDAUAR, Odete. Op. cit., p. 369. 
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de sindicância propriamente dita, pois se passível de sanção de qualquer natureza, 

obrigatoriamente deverá seguir o rito próprio dos processos administrativos disciplinares, com 

as garantias do contraditório e da ampla defesa100. 

Diante da dúvida quanto a incidência ou não do contraditório e da ampla defesa seja 

na sindicância ou em procedimentos específicos como o inquérito, Nelson Nery Júnior filia-se 

à doutrina italiana, entendendo que o contraditório terá incidência sempre que houver acusado, 

sendo que para a referida doutrina "a posição de acusado se adquire no momento em que 

qualquer ato de polícia judiciária ou de instrução preliminar encontra uma direção subjetiva"101. 

A própria Corregedoria Geral da União (CGU), em matéria correicional, entende que 

os procedimentos tocantes à sindicância punitiva devem ser os mesmos do processo 

administrativo disciplinar, ao afirmar, 

 

Importa registrar que ao servidor público investigado em sindicância 

acusatória/punitiva ou em processo administrativo disciplinar são assegurados 

todos os direitos constitucionais, especialmente os direitos ao contraditório e 

à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, inciso LV, 

Constituição Federal).102 

 

Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari definem a sindicância como sendo ao mesmo 

tempo um processo e um procedimento administrativo, cuja principal serventia é "de forma 

sumária e expedita, promover uma investigação preliminar a respeito de fatos e atos que devam 

ser alvo de atuação administrativa"103. Como procedimento, seria melhor definido, nas palavras 

dos autores como "sucessão de atos de apuração de suposta irregularidade disciplinar, da qual 

resultará o arquivamento da iniciativa ou a instauração do processo administrativo 

disciplinar"104. 

 Ainda no tocante à sindicância, o art. 5º, LV da Constituição Federal, que consagrou 

a incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa também nos processos 

administrativos, é impeditivo maior à aplicação sumária de qualquer tipo de sanção, mesmo as 

mais leves por parte da Administração, sem as garantias de defesa. Nessa seara, bem destaca 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro que o dispositivo constitucional que garante o contraditório e a 

                                                           
100 Ibidem, p. 371. 
101 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 256. 
102 BRASIL. MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO - CORREGEDORIA GERAL DA UNIÃO. Manual de Processo Administrativo Disciplinar. Brasília, p. 

19. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/atividade-disciplinar/arquivos/manual-pad-maio-

2017.pdf> Acesso em: 15 nov. 2017. 
103 DALLARI, Adilson Abreu e FERRAZ, Sérgio. Op. cit., p. 99. 
104 Ibidem, p. 99. 



44 

 

  

ampla defesa nos processos administrativos impede a aplicação de sanções disciplinares pelo 

critério da “verdade sabida”, conforme constava no Estatuto paulista dos servidores públicos 

(Lei Estadual n° 10.261/1968), pelo qual a autoridade podia aplicar penas somente pelo 

conhecimento pessoal e direto das faltas cometidas, destacando ainda a autora que a Lei federal 

não prevê a “verdade sabida”105. 

Conforme redação do art. 145 e incisos da Lei 8.112/1990, são três os desfechos 

possíveis da sindicância: arquivamento do processo (inciso I); aplicação de penalidade de 

advertência ou suspensão de até 30 dias (inciso II) e instauração de processo disciplinar (inciso 

III). 

Determina a Lei que o processo administrativo disciplinar é obrigatório caso o ilícito 

imputado ao servidor público possa cominar nas seguintes penalidades (art. 146 da Lei 

8.112/1990): suspensão por mais de 30 (trinta) dias; demissão; cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade; destituição de cargo em comissão. 

Quanto às fases inerentes ao processo administrativo disciplinar, estas guardam 

similaridade com o processo administrativo de que trata a Lei 9.784/1999, amplamente 

discutida nos subcapítulos anteriores. Preceitua o art. 151 da Lei 8.112/1990 que as fases 

inerentes ao processo disciplinar são: instauração; inquérito administrativo (compreendendo 

instrução defesa e relatório) e julgamento. 

Uma peculiaridade do processo disciplinar é a sua condução obrigatória por uma 

comissão de três servidores estáveis (art. 149 da Lei 8.112/1990), a serem designados por 

autoridade competente. O legislador fixou também o prazo máximo para a conclusão o processo 

disciplinar, que é de 60 dias prorrogáveis por igual período a depender das circunstancias (art. 

152). 

O inquérito deve estrita obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

conforme expresso no art. 153 da Lei 8.112/1990. O art. 156, derivação direta do art. 153, 

garante ampla participação do servidor acusado ou indiciado na fase de inquérito, podendo este 

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

Determina a Lei 8.112/1990 que uma vez tipificada a infração pela comissão, o 

servidor será indiciado com a especificação dos fatos imputados e das provas (art. 161). Como 

já pôde ser visto, a ciência dos fatos é uma das expressões do princípio do contraditório, estando 

este implícito no dispositivo em questão. Uma vez indiciado, será o servidor citado por 

mandado expedido pelo presidente da comissão para que apresente defesa escrita. 

                                                           
105 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 787. 
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No tocante a citação e consequente apresentação de defesa, difere a Lei 8.112/1990 da 

Lei 9.784/1999, pois ao contrário da lei geral de processo administrativo, no processo 

disciplinar será o indiciado considerado revel caso não apresente defesa no prazo legal (art. 

164), que é de 15 dias (art. 163, parágrafo único). 

O art. 164, § 2° da Lei 8.112/1990 traz importante ponto quanto ao exercício do direito 

de defesa e merece maiores considerações. O dispositivo determina a designação de um servidor 

ocupante de cargo efetivo como defensor dativo em caso de revelia do indiciado. Embora o 

indiciado revel tenha seu “direito de defesa” garantido por tal exigência da lei, entende-se aqui 

que a nomeação de servidor como defensor dativo é medida discricionária por demais por parte 

da autoridade instauradora do processo. Talvez melhor opção fosse a nomeação de servidor 

como defensor dativo pela comissão por meio do seu presidente, ou no mundo ideal por um 

defensor público. Embora a hipótese de defensor dativo seja justificada como garantia da ampla 

defesa e contraditório, estas podem sofrer limitações claras na redação do art. 164, § 2°, 

dependendo da escolha do defensor dativo. 

Apreciada a defesa, deve a comissão elaborar relatório minucioso resumindo as 

principais peças dos autos e mencionar as provas utilizadas para a formação da convicção (art. 

165 da Lei 8.112/1990), devendo o relatório ser conclusivo quanto à inocência ou à 

responsabilidade do servidor (art. 165, § 1°), mencionar as normas infringidas bem como as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes (art. 165, § 2°) e ser remetido à autoridade para 

julgamento (art. 165, § 3°). 

Quanto à fase de julgamento, fixa a Lei 8.112/1990 o prazo de 20 dias contados do 

recebimento do processo para a autoridade julgadora proferir a decisão (art. 167). Na mesma 

linha de raciocínio quanto à indicação de defensor dativo pela mesma autoridade que 

determinou a instauração do processo e que via de regra é também a responsável pelo 

julgamento, a princípio poderia parecer uma excessiva concentração de poder da autoridade 

que teria a perigosa discricionariedade para direcionar o processo no sentido de uma punição a 

qualquer custo. O legislador, mesmo que timidamente, acaba por consagrar as garantias do 

devido processo e da imparcialidade do julgador ao vincular a decisão ao relatório, conforme 

redação do art. 168, salvo quando o relatório contrariar às provas dos autos. Nesse ponto difere 

o processo administrativo disciplinar da lei de processo administrativo (Lei 9.784/1999), pois 

nesta o relatório não vincula a decisão. Entende-se como acertada tal vinculação no processo 

disciplinar pela sua natureza punitiva, não podendo a autoridade julgadora deter tanta 

discricionariedade, em prol do estado democrático de direito e da vedação à decisão surpresa, 
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consagrando mais uma vez o devido processo legal e demais garantias processuais derivadas 

do instituto. 

Estranhamente o Título V da Lei 8.112/1990 (concernente ao processo administrativo 

disciplinar) não trata expressamente da possibilidade de recurso hierárquico frente a decisão 

proferida pela autoridade julgadora. Nele consta apenas a possibilidade de revisão, que não 

guarda qualquer similaridade com o instituto do recurso administrativo. Essa possível ofensa 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa merece considerações especiais constantes no 

próximo capitulo deste trabalho, que trata das limitações ao exercício do contraditório e da 

ampla defesa. 

A possibilidade de revisão do processo é disciplinada nos arts. 174 a 182 da Lei 

8.112/1990, e guarda estrita concordância com a revisão administrativa prevista na Lei 

9.784/1999.  O art. 174 condiciona a revisão à alegação de fatos novos ou circunstâncias 

suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da penalidade 

aplicada. O mencionado dispositivo permite ainda que o processo disciplinar possa ser revisto 

a qualquer tempo, não havendo, portanto, prescrição quanto ao exercício desse especifico 

mecanismo de defesa. 

Cabe destacar que a lei não condiciona que os fatos novos sejam desconhecidos por 

parte do acusado durante o processo disciplinar, ao dispor que o processo disciplinar possa ser 

revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, condicionando apenas nos termos da lei 

“quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do 

punido ou a inadequação da penalidade aplicada”. Por sua vez o art. 65 da Lei 9.784/1999, ao 

tratar da revisão no processo administrativo, utiliza a redação “quando surgirem fatos novos ou 

circunstâncias relevantes”. Entende-se, portanto, que no âmbito do processo administrativo 

disciplinar, basta que sejam aduzidos fatos novos ou circunstancias que possam levar à 

inocência ou provar a inadequação da penalidade para ser cabível a revisão. Nada fala sobre o 

conhecimento prévio ou não dos fatos ou circunstancias. Já o art. 65 da Lei 9.784/1999 utiliza 

o verbo surgir, fixando condição temporal para a revisão. O art. 174 da Lei 8.112/1990 é 

portanto mais favorável ao acusado punido do que o art. 65 da Lei 9.784/1999, valorizando o 

contraditório e à ampla defesa. 

Permite ainda a lei que a revisão possa ser requerida por qualquer pessoa da família 

em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor (art. 174, § 1º da Lei 

8.112/1990). Pelo art. 176, não basta apenas a alegação de injustiça da penalidade para 

fundamentar o pedido de revisão, sendo necessário elementos novos não apreciados no 

processo. Cabe aqui o mesmo entendimento firmado em relação ao art. 174, pois mais uma vez 
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a lei nada fala sobre a o conhecimento prévio ou não dos fatos ou circunstâncias, bastando que 

os elementos sejam novos e não tenham sido apreciados no processo originário. Por “elementos 

novos” entende-se aqui por elementos estranhos ao processo original, mesmo que não sejam 

propriamente novos sob o aspecto temporal. 

Na revisão, o ônus da prova cabe ao requerente (art. 175). O requerimento de revisão 

deve ser encaminhado ao Ministro de Estado ou autoridade equivalente à quem a lei incumbe a 

autorização do pedido de revisão e caso autorize deverá encaminha-lo à autoridade máxima do 

órgão onde se originou o processo administrativo disciplinar (art. 177). O parágrafo único do 

art. 177 determina que caso deferido o requerimento de revisão, deve a autoridade competente 

constituir a comissão na forma do art. 149. Destaca-se que aos trabalhos da comissão revisora 

aplicam-se os mesmos procedimentos do processo disciplinar (art. 180). Por fim, o julgamento 

cabe à autoridade que aplicou a penalidade (art. 181), que deverá decidir em 20 dias do 

recebimento do processo, podendo a autoridade fazer diligencias (art. 181, parágrafo único). 

Caso julgada procedente a revisão a penalidade deve ser declarada sem efeito voltando 

os direitos do servidor ao status quo anterior, exceto em relação à destituição do cargo de 

comissão, se for o caso, do qual esta será convertida em exoneração (art. 182). Cabe citar ainda 

que é vedada, em sede de revisão de processo administrativo disciplinar, a possibilidade de 

reformatio in pejus (art. 182, parágrafo único). 

 

2.4. O novo código de processo civil (Lei 13.105/2015) e sua aplicação supletiva e 

subsidiária ao processo administrativo 

 

Importante inovação no universo processual brasileiro se deu com o novo Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015), que começou a vigorar no sistema jurídico pátrio em março 

de 2016. O art. 15 do diploma processualista civil determinou que as disposições do processo 

civil terão aplicação supletiva e subsidiaria aos processos eleitorais, trabalhistas e 

administrativos. Nos termos da lei,  

 

Art. 15.  Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas 

ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva 

e subsidiariamente106. 

 

                                                           
106 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm> Acesso em: 05 nov. 2017. 
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A novidade trazida pelo código quanto a sua incidência no processo administrativo 

encontra pouca bibliografia especializada na doutrina, o que é plenamente compreensível frente 

a recente vigência do Código de Processo Civil de 2015. Muito provavelmente essa locução 

entre o novo diploma e sua subsidiariedade/supletividade entre os diversos ramos do direito 

será enfrentado pela doutrina com mais ênfase num curto espaço de tempo107.   

Nas lições de Egon Bockman Moreira, “o Código de Processo Civil /2015 poderá 

incidir em todos os processos administrativos. O que não significa dizer que ele tenha revogado 

(nem derrogado, nem ab-rogado) a Lei 9.784/1999, que persiste íntegra”108. Para o professor 

cabe ao novo diploma legal suprir as lacunas da Lei 9.784/1999 além de incidir nos processos 

administrativos nos casos em que o dispositivo legal incidente possa ser aprimorado pela norma 

constante no Código de Processo Civil109. 

Nas lições de Alexandre Câmara, o Código de Processo Civil é a lei processual 

comum, regendo os processos em geral, sendo certo "que o Código de Processo Civil veicula a 

lei processual comum, a ser aplicada como regra geral a todos os processos judiciais ou 

administrativos em curso no Brasil, ressalvada apenas a existência de lei específica"110. Quanto 

a aplicação subsidiaria ou supletiva do novo Código de Processo Civil, destaca ainda Alexandre 

Câmara que esta não se confunde com aquela, pois a aplicação subsidiaria se dá na ausência de 

disposição normativa, entanto a aplicação supletiva significa uma interação entre as normas, 

sendo necessário interpretar a lei especifica no âmbito da lei geral111. 

Destaca-se que pela redação do art. 14 do novo Código de Processo Civil, este tem 

aplicação imediata (respeitada a vacatio legis) aos processos em curso, sejam administrativos 

ou judiciais, e no entendimento de Egon Bockman Moreira, o legislador obrigou a 

Administração Pública a aplicar o Código de Processo Civil de 2015, pela leitura direta dos 

arts. 14 e 15 do estatuto processualista civil112. 

Portanto, assumindo o Código de Processo Civil de 2015 como lei processual geral 

(aqueles processos listados no art, 15, além do civil obviamente) em acordo com a doutrina, 

pode-se dizer que os seus pressupostos fundamentais se irradiam por todo o universo 

processual, salvaguardada as peculiaridades de cada espécie processual. 

                                                           
107 Embora parte considerável da doutrina ainda não tenha se manifestado com ênfase sobre o tema, Egon Bockman 

Moreira enfrenta minuciosamente essa interface principalmente sob a ótica principiológica em sua recente obra 

“Processo Administrativo: Princípios Constitucionais, a Lei 9.784/1999 e o Código de Processo Civil/2015”, 

largamente utilizada como referência no presente trabalho. 
108 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 81. 
109 Ibidem, p. 81. 
110 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 23-24. 
111 Ibidem, p. 24. 
112 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 83. 
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Bom exemplo da subsidiariedade da lei processual civil frente ao processo 

administrativo consta logo no art. 1° do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que o 

processo civil "será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se 

as disposições deste Código"113. A Lei 9.784/1999 nada dispõe nesse sentido, mas não há outra 

forma de se pensar o direito administrativo, principalmente o processo administrativo, fora dos 

ditames constitucionais, podendo-se dizer que o referido art. 1º do Código de Processo Civil 

incide diretamente no processo administrativo, de forma positiva, sendo norma 

obrigatoriamente a ser seguida no processo administrativo pelo critério de subsidiariedade 

adotado pelo legislador. 

Quanto aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do Código de 

Processo Civil de 2015, Egon Bockman Moreira destaca que com o advento da nova lei 

processual, eles assumiram especial magnitude, dando como exemplo os arts. 9º 114 e 10 115, 

que determinam que a parte seja ouvida pelo juiz tendo inclusive o direito de se manifestar 

inclusive nas matérias onde o magistrado deva decidir de oficio116. 

Da mesma forma, por ter rol mais ampliado que no processo administrativo, os casos 

de impedimento e suspeição consoante os arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil de 2015 

devem ser examinados e no que couberem serem aplicados subsidiariamente ao processo 

administrativo. 

De maneira geral, diversos outros dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 

podem sem dúvida serem aplicados ao processo administrativo, devendo para tanto serem 

analisados frente à compatibilidade axiológica entre as legislações especificas, pois nem todas 

as regras do processo civil poderão ser diretamente aplicadas ao processo administrativo, seja 

o geral ou o processo disciplinar, com a ressalva que este último guarda similaridades também 

com o processo penal, pois há acusados pelo Estado, portanto os instrumentos de defesa sempre 

devem ser valorizados. 

                                                           
113 BRASIL. Op. cit., nota 106. 
114 Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela 

da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. BRASIL. Lei 13.105, de 16 

de março de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm> 

Acesso em: 05 nov. 2017. 
115 Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício.. BRASIL. Op. cit., nota 106. 
116 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 403-406. 
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Questão controversa, intimamente relacionada ao direito de defesa, diz respeito aos 

prazos processuais. O novo Código de Processo Civil inovou ao estabelecer que a contagem 

dos prazos processuais considerará apenas os dias úteis, o que na prática amplia o prazo efetivo 

para a análise e peticionamento das peças processuais. Por outro lado, a Lei 9.784/1999 

estabelece como regra a contagem em dias corridos, ao afirmar no art. 66, § 2º que os prazos 

em dias contam-se de modo continuo. Há exceções, como o art. 62 que estabelece o prazo de 

cinco dias úteis para a intimação dos interessados a apresentarem alegações, uma vez interposto 

recurso administrativo. Havendo regramento próprio na Lei 9.784/1999, vem se entendendo 

pela manutenção dessa sistemática no processo administrativo. 

Cabe aqui considerar que a nova lei de processo civil ao estabelecer a contagem dos 

prazos processuais em dias úteis, favorece as partes a melhor desenvolverem suas teses e 

estratégias de defesa, pois imaginemos os embargos de declaração, cujo prazo de interposição 

é de 5 dias úteis pelo atual diploma, e caso a contagem envolvesse finais de semana e feriados 

poderia prejudicar sobremaneira o exercício dessa possibilidade recursal. Haja vista a nova 

sistemática do processo civil, entende-se aqui que deveria haver essa harmonização entre os 

processos que são regulados pelo novo Código de Processo de Civil de forma subsidiaria e 

supletiva. A adoção da contagem de prazos em dias úteis também nos processos administrativos 

facilitaria a vida das partes, que muitas vezes optam pela autodefesa, sem deter o devido 

conhecimento técnico das normas processuais, e também dos advogados, quando devidamente 

constituídos, pois haveria uma única sistemática para a contagem dos prazos processuais, no 

âmbito judicial e administrativo, valorizando a lógica e dispensando sempre que possível o 

trabalho aos finais de semana e feriados. Tal harmonização valorizaria o contraditório, ao evitar 

a confusão na contagem de prazos e de certa forma "aumentar" o prazo útil para as 

manifestações processuais. 

O Código de Processo Civil de 2015 disciplina a sustentação oral no Capítulo II, 

intitulado “Da Ordem dos Processos no Tribunal”. O art. 937 estipula a ordem e as hipóteses 

de exposição oral nas sessões de julgamento, nos seguintes termos: 

 

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, 

o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos 

casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo 

improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas 

razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 

1.021: 

I - no recurso de apelação; 

II - no recurso ordinário; 

III - no recurso especial; 
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IV - no recurso extraordinário; 

V - nos embargos de divergência; 

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; 

VII - (VETADO); 

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que 

versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; 

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. 

§ 1o A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas 

observará o disposto no art. 984, no que couber. 

§ 2o O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o 

início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo 

das preferências legais. 

§ 3o Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá 

sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o 

extinga. 

§ 4o É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa 

daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de 

videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e 

imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.117 
 

Interessante observar o disposto no inciso IX, onde a lei processual civil não esgota o 

rol de hipóteses de cabimento de sustentação oral, ao permitir o seu cabimento “em outras 

hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal”. 

Ao tentar disciplinar o assunto, o Código de Processo Civil valoriza o instrumento da 

exposição oral, e como entende parte da doutrina, não engessa as hipóteses de cabimento, 

trazendo um rol exemplificativo e não taxativo às hipóteses. 

Outra inovação relevante que privilegia o instituto da exposição oral no novo diploma 

é a possibilidade de o advogado realizar exposição oral por meio de vídeo conferencia (art. 937, 

§ 4º). Como bem observa Alexandre Câmara, 

 

tendo o advogado domicílio profissional em cidade diversa daquela em que 

esteja sediado o tribunal, é prerrogativa sua realizar a sustentação oral por 

meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons 

e imagens em tempo real (como são aqueles que usam a tecnologia conhecida 

como VoIP - Voice over Internet Protocol, ou Voz sobre IP). Exige a lei 

processual, porém, que o exercício dessa prerrogativa seja requerido até a 

véspera da sessão de julgamento (art. 937, § 42)118. 

  

Tal abertura e valorização da exposição oral conforme consta no novo Código de 

Processo Civil poderia também ser transladada para o processo administrativo, embora nesse a 

constituição de advogado pela parte seja facultativa, e em sendo permitida a autodefesa, porque 

                                                           
117 BRASIL. Op. cit., nota 106. 
118 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 445. 
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não garantido amplamente aos próprios administrados? Abre-se outra hipótese para a aplicação 

subsidiária do novo Código de Processo Civil. 

Chama-se atenção também que o Código de Processo Civil de 2015 inova ao trazer 

uma concepção contemporânea de colaboração entre os sujeitos processuais, dispondo de 

inúmeros ferramentais para a garantia do contraditório e da ampla defesa, em consonância com 

a Carta Constitucional. Exemplo é a possibilidade da realização de negócios processuais, 

privilegiando a autonomia da vontade. Fredie Didier Jr. ao analisar o novo Código de Processo 

Civil, entende que no âmbito dos tribunais também é possível haver celebração de negócios 

processuais atípicos como por exemplo versando sobre sustentação oral, o que permitiria as 

partes negociar diminuição do prazo ou divisão do prazo de sustentação entre mais de um 

advogado119. Tal fundamento deriva da previsão de negociação processual das partes constante 

no art. 190 do Código de Processo Civil. 

Com a devida observância dos princípios balizadores do direito administrativo como 

o princípio da legalidade, porque não se estender também ao processo administrativo tal 

prerrogativa, no que não conflite com os pressupostos básicos do direito administrativo? 

Diversas outras questões como as abordadas no presente tópico, que repita-se, não tem 

a pretensão de esgotar a supletividade e a subsidiariedade do Código de Processo Civil de 2015 

frente ao processo administrativo, mas tão somente trazer para a discussão a importância da 

nova lei processual e sua irradiação para os demais processos, serão certamente exploradas pela 

doutrina e enfrentadas pela jurisprudência pátria em momento próximo. Novamente ressalta-se 

o curto espaço de tempo decorrido desde a vigência do Código de Processo Civil de 2015. 

 

 

                                                           
119 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. vol. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 69. 
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3 LIMITAÇÕES AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

 

3.1. O alcance limitado dos princípios do contraditório e da ampla defesa: aspectos legais 

e doutrinários 

  

O sistema jurídico brasileiro consagrou há muito os princípios do contraditório e da 

ampla defesa como pressupostos fundamentais à garantia do devido processo legal e da 

valorização do estado democrático de direito. Embora sejam aqui tratadas como garantias 

fundamentais com fulcro no art. 5º, LV da Constituição Federal, a própria legislação traça, ou 

pelo menos tenta traçar uma moldura de alcance dessas garantias, pois o contraditório e a ampla 

defesa não podem servir de instrumento para se postergar ad aeternum uma decisão ou impedir 

que o Estado cumpra com suas funções constitucionalmente delegadas. Dentro de uma visão 

democrática, até o direito de defesa deve seguir regras e procedimentos, desde que obviamente 

compatíveis com as premissas constitucionais. 

Optou o constituinte por incluir as expressões "litigiosos" e "acusados em geral" no 

art. 5º, LV da Constituição Federal, daí decorrendo o entendimento de parte da doutrina de que 

a garantia inescusável do contraditório e da ampla defesa só caberia aos processos em que 

efetivamente há litígio ou acusados, assim limitando sua irradiação à apenas algumas 

modalidades de processo. No processo administrativo, onde nem sempre há acusados ou 

litigantes (se é que o Estado pode ser considerado com tal), se a Constituição for interpretada 

de forma literal poder-se-ia dizer que essas garantias caberiam apenas nos processos 

sancionadores ou disciplinares, onde há efetivamente acusados. Meros processos de expediente, 

outorga, autorização e sindicância não estariam contemplados. 

Assim entende José dos Santos Carvalho Filho, ao afirmar que os princípios do 

contraditório e da ampla defesa só incidem nos processos litigiosos, não sendo aplicados nos 

processos de natureza inquisitória, como inquérito policial, civil e sindicância. Justifica seu 

entendimento pela literalidade do texto constitucional, ao trazer de forma expressa no art. 5º, 

LV o termo “litigantes”120. 

Nesse ponto concorda José Cretella Jr., que define “litigantes” da seguinte forma: "O 

vocábulo litigantes é da terminologia técnica de processo civil, em que A litiga com B, sendo 

                                                           
120 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 55. 
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um autor, o outro réu, ou demandante e demandado, recorrente e recorrido, apelante e 

apelado"121. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que o princípio da ampla defesa “é aplicável 

em qualquer tipo de processo que envolva situações de litígio ou o poder sancionatório do 

Estado sobre as pessoas físicas e jurídicas”122. Esse entendimento tende a ser o predominante 

na doutrina. 

Questões importantes que tangenciam os limites ao exercício pleno do contraditório e 

da ampla defesa, como a inadmissibilidade absoluta ou relativa da prova ilícita no processo 

administrativo, o recurso hierárquico no Processo Administrativo Disciplinar, a defesa técnica 

facultativa no processo administrativo e a sustentação oral no processo administrativo serão 

abordadas nos subcapítulos seguintes. 

Encerra-se este tópico com as lições de Egon Bockman Moreira, segundo o qual o 

contraditório deve estar sempre presente, “por ser instrumento democrático, pelo qual o 

particular participa e colabora na excelência da atuação do Estado”123.  

 

3.2. Prova ilícita: inadmissibilidade absoluta ou relativa no processo administrativo? 

 

Outro tema que merece destaque e permeia o exercício do contraditório e da ampla 

defesa é a vedação às provas ilícitas, cuja proibição é expressa no art. 5º, LVI da Constituição 

Federal, constando também nos arts. 30 e 38, § 2º da Lei 9.784/1999. Tal vedação é matéria 

controversa na doutrina, defendendo parte dela a possibilidade da prova ilícita pro reo, com 

suas devidas ponderações. 

Nelson Nery Júnior entende que a prova ilícita pode ser tanto ilícita em sentido 

material quanto ilícita em sentido formal. Aquela decorre diretamente de ato contrário ao 

direito, enquanto esta é licita na origem, mas é ilegítima a forma pela qual se produz124. 

Para José Celso de Mello Filho "a ilicitude material diz respeito ao momento formativo 

da prova; a ilicitude formal, ao seu momento introdutório"125. 

Defende Egon Bockman Moreira um enfrentamento mais aprofundado acerca da prova 

ilícita no direito administrativo, devendo ser avaliada pela Administração as condições de sua 

                                                           
121 CRETELLA JÚNIOR, José. Prática do processo administrativo. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 531. 
122 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 777. 
123 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 355. 
124 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 306. 
125 MELLO FILHO, José Celso de. A tutela judicial da liberdade, apud NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 306. 
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obtenção ou quanto sua produção, ou seja, se a obtenção da prova se deu de forma ilícita ou se 

sua produção assim o foi. Caso pré-existente a prova e juntada ao processo pelo administrado, 

caberia ao órgão julgador avaliar fundamentadamente seu aproveitamento ou não, sempre de 

forma ponderada e proporcional aos interesses dispostos no caso concreto. Descarta de pronto 

a possibilidade de aproveitamento de prova que seja fruto de ilícito gravíssimo, como por 

exemplo se obtida mediante crimes contra a pessoa como latrocínio e coação irresistível. Do 

outro lado, entende o doutrinador pela impossibilidade total da Administração valer-se de prova 

ilícita, por conflitar diretamente com os princípios da legalidade e da moralidade126. 

Há ainda que se falar na prova derivada da ilícita, entorno da qual a doutrina norte 

americana construiu a teoria do fruto da árvore envenenada (fruit of the poisonus tree), que 

segundo Nelson Nery Júnior consiste em considerar ineficazes nos processos não somente as 

provas obtidas de forma ilícita, mas também aquelas que se baseiam, derivam ou tiveram sua 

origem em informações ou dados derivados da prova ilícita127. Tal teoria encontra críticas 

principalmente no processo penal, defendo parte da doutrina pela sua flexibilização nos casos 

onde a prova ilícita por derivação possa levar à absolvição do réu. 

José dos Santos Carvalho Filho entende que em sede de processo administrativo, a 

prova ilícita por derivação é descabida, mas a consequência pratica para o processo é apenas o 

seu desentranhamento ou sua desconsideração para a decisão128. 

  

3.3. Ausência expressa do recurso hierárquico no Processo Administrativo Disciplinar 

 

Fato que merece maiores considerações é a possibilidade de recurso hierárquico no 

processo administrativo disciplinar. A Lei 8.112/1990 ao tratar do processo disciplinar no 

capítulo III, silencia-se sobre a possibilidade da interposição de recurso frente decisão da 

autoridade julgadora, disciplinando apenas o instituto da revisão do processo disciplinar. Tal 

omissão poderia ser equivocadamente interpretada como impossibilidade de recurso 

hierárquico, ou seja, aquele dirigido para autoridade ou órgão hierarquicamente superior ao que 

proferiu a decisão. 

Qualquer entendimento nesse sentido não poderia prosperar, por ser flagrantemente 

ofensivo à Constituição Federal, que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa aos 

acusados e litigantes em processo judicial ou administrativo. Não restam dúvidas que processo 

                                                           
126 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 423-428. 
127 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 310. 
128 CARVALHO FILHO, Op. cit., p. 185. 
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disciplinar é tipicamente um processo onde há acusados. Entender no sentido da 

impossibilidade recursal fere também o direito ao duplo grau de jurisdição. 

Deve-se lembrar também da aplicação subsidiária da lei 9.784, conforme dispõe o art. 

69129. Da referida lei consta expresso em seu art. 2°, parágrafo único, X que nos processos 

administrativos serão observadas as garantias, entre outras, à interposição de recursos130. 

A própria Advocacia Geral da União reconhece a garantia do recurso, apoiado no 

direito de petição, embora silente o capítulo específico do processo administrativo disciplinar 

da Lei 8.112/1990, fixando o seguinte entendimento:  

 
Não há previsão de instância recursal específica no processo administrativo 

disciplinar para reformar ou anular o julgamento. Contudo, é admitida a 

interposição do pedido de reconsideração e do recurso hierárquico 

(chamados genericamente de recursos), em decorrência do “direito de petição” 

do servidor público (artigos 104 a 115 da Lei nº 8.112, de 1990), aplicável ao 

processo administrativo disciplinar131. 

 

3.4. Defesa técnica facultativa no processo administrativo 

 

A questão da atuação do advogado no processo administrativo é bastante controversa 

e gera muitas críticas ao legislador por parte da doutrina.  

A Lei 9.784/1999, estabelece em seu art. 3º, IV, que a assistência por advogado é 

facultativa no processo administrativo, salvo quando a lei dispuser em sentido contrário. 

Por sua vez, a Lei 8.112/1990 em seu art. 156, estabelece que a participação no 

processo disciplinar pode se dar pessoalmente ou por intermédio de procurador. Nos termos da 

lei: 

   

Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 

pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir 

testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se 

tratar de prova pericial. 

 

                                                           
129 “Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes 

apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”. BRASIL. Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm>. Acesso em: 05 nov. 2017. 
130 “Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: X - 

garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de 

recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio”. Ibidem. 
131 BRASIL. ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar e 

Sindicância - Corregedoria-Geral da Advocacia da União. 1.ed. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2015, P. 

140. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/unidade/cgau> Acesso em: 15 out. 2017. 

http://www.agu.gov.br/unidade/cgau
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Segundo o entendimento da Corregedoria Geral da União, "a lei deferiu ao servidor a 

opção de, segundo seu entendimento do que lhe seja mais oportuno, acompanhar o processo 

pessoalmente, constituir um advogado, para que seja feita uma defesa na técnica jurídica ou, 

ainda, profissional de outra área"132. Portanto, o servidor acusado estaria livre para escolher a 

forma pela qual exerceria sua defesa.  

 Em apertada síntese histórica, a questão da defesa técnica sempre foi polêmica, tendo 

levado o Poder Judiciário a sumular a questão por pelo menos duas oportunidades. O Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 343 no ano de 2007, após diversas decisões 

reiteradas, cujo enunciado dispunha que “É obrigatória a presença de advogado em todas as 

fases do processo administrativo disciplinar”. Tal entendimento balizava-se principalmente na 

garantia à ampla defesa. Dentre os diversos julgados que levaram à edição da súmula, cita-se o 

Mandado de Segurança nº 10.837-DF 133 (julgado em 28/06/2006), onde o STJ firmou o 

seguinte entendimento: 

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. DEFESA 

TÉCNICA CONSTITUÍDA APENAS NA FASE FINAL DO 

PROCEDIMENTO. INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO 

ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. 

PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

INOBSERVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. 

Apesar de não haver qualquer disposição legal que determine a nomeação de 

defensor dativo para o acompanhamento das oitivas de testemunhas e demais 

diligências, no caso de o acusado não comparecer aos respectivos atos, 

tampouco seu advogado constituído como existe no 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 consequência, 

da penalidade aplicada. (STJ - MS: 10.837 - DF 2005/0120158-6, Relator: 

Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2006, S3 - 

TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 13/11/2006 p. 221) 

                                                           
132 BRASIL. MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO - CORREGEDORIA GERAL DA UNIÃO. Op. cit., p. 123. 
133 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MS: 10.837 - DF 2005/0120158-6. Relator: Ministro Paulo 

Gallotti. Disponível em: <https://goo.gl/C39NWN>. Acesso em 05 de novembro de 2017. 
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Ocorre que o Supremo Tribunal federal (STF) editou a Súmula Vinculante nº 5, em 

2008, no sentido contrário ao do STJ, cujo enunciado dispõe que "a falta de defesa técnica por 

advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição". Um dos julgados 

que deram origem ao entendimento do STF foi o Recurso Extraordinário 434.059-3/DF 134, com 

relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Em seu voto, o Ministro Relator sustentou pela 

inexistência de ofensa à constituição, com a seguinte assertiva: 

 

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, LV, da Constituição Federal. 

Por si só, a ausência de advogado constituído ou de defensor dativo com 

habilitação não importa nulidade de processo administrativo disciplinar, como 

já decidiu este STF [...] 

 

Frisa-se que esse entendimento não era novidade no STF, que por vezes entendeu que 

a ausência de defesa técnica ou defensor dativo, por si só, não ofendia diretamente a 

constituição. Nessa esteira cita-se o julgamento do RE-AgR 244.027 135, com relatoria da 

Ministra Ellen Gracie, cuja ementa transcreve-se abaixo: 

 

EMENTA; Agravo regimental a que se nega provimento, porquanto não 

trouxe o agravante argumentos suficientes a infirmar os precedentes citados 

na decisão impugnada, no sentido de que, uma vez dada a oportunidade ao 

agravante de se defender, inclusive de oferecer pedido de reconsideração, 

descabe falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório no 

fato de se considerar dispensável, no processo administrativo, a presença de 

advogado, cuja atuação, no âmbito judicial, é obrigatória. (RE-AgR 244.027, 

1a T., Rel. Ellen Gracie, DJ 28.6.2002) 

 

Importante citar que mesmo após a edição da Súmula Vinculante n° 5 manteve-se a 

polêmica sobre o tema. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entrou com pedido de 

cancelamento da súmula junto ao STF, alegando quanto ao mérito que não se poderia aceitar 

que um leigo sem o devido conhecimento das complexidades do processo pudesse ser 

incumbido da difícil tarefa da defesa técnica, a qual exige pré-compreensão de assuntos como 

                                                           
134 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 434.059-3/DF. Relator: Ministro Gilmar Mendes. 

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=547287>. Acesso em 05 

de novembro de 2017. 
135 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE-AgR 244.027. Relatora: Ministra Ellen Gracie. Disponível 

em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=122&dataPublicacaoDj=28/06/2002&i

ncidente=3559965&codCapitulo=5&numMateria=21&codMateria=2>. Acesso em 05 de novembro de 2017. 
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prescrição, juiz natural, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O STF rejeitou em 

2016 a proposta de revogação pelo placar apertado de 6 a 5. Para a corrente divergente, 

representada pelos ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Luiz Fux, Celso de Mello e Cármen 

Lúcia, a falta de advogado compromete direitos constitucionais garantidos aos servidores 

públicos, bem como a todos os cidadãos, relativos ao contraditório e à ampla defesa136. 

Egon Bockman Moreira entende que embora a Lei 9.784/1999 tenha estabelecido a 

defesa técnica como facultativa, é imprescindível sua presença nos processos em que haja a 

imputação de algum ilícito ao particular, como ilícito funcional (processo disciplinar) e multas, 

por exemplo. Portanto para esses casos, a Administração teria o dever de advertir o 

administrado ou acusado da importância da defesa técnica logo na notificação inicial137.  

Nelson Nery Júnior critica veementemente a edição da Súmula Vinculante n° 5, 

entendendo ser a mesma inconstitucional, sendo necessária a defesa técnica na condução do 

processo, sendo a facultatividade nos processos que visam a imposição de penalidades fato de 

extrema gravidade, comprometendo a garantia constitucional da ampla defesa. Nas palavras do 

autor, 

 

Com a devida vênia, entendemos correto o STJ 343 e inconstitucional o STF-

V 5, por ferir a dignidade da pessoa humana (CF 1.º III), o direito de ação (CF 

5.º XXXV), o devido processo legal (CF 5.º LIV), a ampla defesa (CF 5.º LV) 

e os predicamentos da advocacia (CF 133). Como a súmula vinculante do STF 

tem eficácia normativa, geral e abstrata, vinculando todos os demais órgãos 

da Administração Pública (CF 103-A caput), isso significa que o STF-V 5, 

apesar de inconstitucional, vincula o STJ, de modo que o STJ 343, apesar de 

correto e constitucional, deve ceder diante do verbete vinculante do STF”138. 

 

3.5. Limites à sustentação oral 

 

A Lei n° 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), prevê em seu artigo 7°, inciso IX, que é direito dos advogados 

“sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, 

após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, 

salvo se prazo maior for concedido”. 

                                                           
136 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Notícias STF: Plenário rejeita pedido de cancelamento da 

Súmula Vinculante nº 5 feito pela OAB. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=330862>. Acesso em 06 de novembro de 

2017. 
137 MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 428-431. 
138 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 289. 
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Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) n° 1105-7 139 por maioria, julgou, liminarmente, procedente a ação 

para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 7º da Lei nº 8906/1994. O mesmo 

dispositivo do Estatuto da OAB foi também enfrentado no âmbito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) n° 1127-8 140, tendo o STF julgado também por maioria, 

liminarmente, inconstitucional o referido dispositivo, declarando-o inconstitucional. 

A questão central da inconstitucionalidade para o STF reside na expressão “após o 

voto do relator”, e não sobre a sustentação oral como um todo. Entendeu o Tribunal por maioria 

que “a sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, 

além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as 

partes”.  Na visão do STF o dispositivo do Estatuto da OAB interfere na ordem do julgamento, 

violando a independência do judiciário e sua consequente autonomia, competindo aos tribunais 

disciplinar a questão do âmbito de seus regimentos internos, conforme autonomia atribuída pela 

Constituição Federal de 1988. 

Na defesa do dispositivo, a Ordem dos Advogados do Brasil sustentou que, 

conhecendo o teor da decisão, os advogados poderiam intervir no julgamento, com base na 

fundamentação do voto. De maneira mais objetiva, poderiam convencer os demais julgadores, 

uma vez que se discutiria somente as questões traçadas pelo voto. Haveria então uma decisão 

mais justa e um julgamento com mais qualidade e precisão141. 

O direito a exposição oral pelo advogado enquadra-se perfeitamente no conceito de 

“garantia da participação” e “poder de influência”, pois qual seria o sentido da exposição se não 

o convencimento do juízo? 

Nas lições de Fredie Didier Jr., "a sustentação oral concretiza os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, sendo permitida para viabilizar o debate no julgamento, com 

que se confere à parte mais um meio para exercer seu direito de influência, contribuindo com o 

convencimento dos julgadores".142 

Da mesma forma, o direito à exposição oral, um dos principais componentes do direito 

à defesa, seja pela parte ou seja pelo advogado da parte quando devidamente constituído, 

                                                           
139 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1105. Relator: 

Ministro Marco Aurélio. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2009-abr-20/regra-sustentacao-oral-cnj-

adotada-tribunais>. Acesso em 25/10/2017. 
140 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1127. Relator: 

Ministro Marco Aurélio. Acesso em 25/10/2017. 
141 ITO, Marina. Regra sobre sustentação do CNJ pode ser disseminada. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2009-abr-20/regra-sustentacao-oral-cnj-adotada-tribunais>. Acesso em 25/10/2017. 
142 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 64. 
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deveria ser privilegiada também no direito administrativo, especialmente nos processos de 

natureza sancionatória ou disciplinar, pela sua natureza eminentemente punitiva. Evidente que 

o julgamento no processo administrativo não se reveste da mesma complexidade do julgamento 

dos processos judiciais, não havendo inclusive seção pública de julgamento, salvo alguns 

órgãos colegiados da Administração, mas que de uma maneira geral não abrem espaço para a 

manifestação dos administrados nas suas reuniões decisórias, limitando-se ao ato administrativo 

exarado pela autoridade responsável pelo julgamento do processo. A defesa não deveria limitar-

se às petições no âmbito dos processos. Tentativas de limitar a exposição oral necessária ao 

amadurecimento do processo podem configurar cerceamento de defesa, cujo desfecho poderia 

ser a nulidade do processo. 

Com exceção do processo administrativo disciplinar, via de regra o processo 

administrativo não contempla audiências de instrução, limitando-se a defesa das partes ao 

instrumento inscrito. Abre-se exceção para os processos onde são necessárias as audiências 

públicas, mas nesses casos geralmente são tratadas questões de interesse coletivo como nos 

processos de licenciamento ambiental de grandes empreendimentos. 

Obviamente por uma questão de razoabilidade frente aos milhares de processos 

administrativos que tramitam simultaneamente na Administração Pública, torna-se inviável a 

adoção de audiências como regra geral. Por outro lado, alguns processos sancionadores 

decorrentes do exercício do poder de polícia do Estado envolvem cifras pecuniárias da ordem 

de milhões e até bilhões de reais, cujo impacto é catastrófico tanto para os agentes econômicos 

acusados como também para os trabalhadores que dependem da atividade econômica da 

empresa e até mesmo para a coletividade. Nesses casos poderia se ter como razoável a 

Administração Pública adotar como regra audiência prévia ao julgamento. 

Importante trazer para a discussão decisões como a do Ministro Dias Toffoli do 

Supremo Tribunal Federal que negou agravo regimental no agravo de instrumento AI 

812776143, entendendo que a vedação imposta pela administração pública a exposição oral por 

advogado em sede de processo administrativo disciplinar federal não ofende diretamente a 

Constituição. Na decisão o Ministro entende que a discussão em torno do respeito ao princípio 

da ampla defesa, no âmbito de processos administrativos, possui natureza eminentemente 

processual, não configurando, portanto, ofensa direta à Constituição Federal. 

                                                           
143 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AI 812776. Relator: Ministro Dias Toffoli. Disponível em: 

<https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/AI_812776_GO_1344113441210.pdf?Signature=eaTgdw8qr

U6PBY57RMgFUxiiyRs%3D&Expires=1511897341&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&r

esponse-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=a654809902576301a58a912a601aa798>. Acesso 

em 05 de novembro de 2017. 
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EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Processo administrativo 

disciplinar. Advogado. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. A 

afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando 

depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas 

infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à 

Constituição da República. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que a eventual ofensa ao princípio da ampla defesa em processo 

administrativo disciplinar possui natureza eminentemente processual, não 

configurando, portanto, ofensa direta à Constituição Federal. Incidência da 

Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 812776 AgR, 

Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-

2012) 

 

 Mais impressionante é o teor da decisão recorrida, nos seguintes termos: 

 

[...] a limitação quanto ao exercício da faculdade da sustentação oral, 

ou mesmo a ausência de previsão nesse sentido na norma disciplinar 

empresarial não induz o reconhecimento do cerceamento de defesa”. 2. 

Frise-se, ademais, que à reclamante restou assegurada, no caso 

concreto, ampla liberdade no exercício seu direito de defesa, inclusive 

com oportunidade para produzir sustentação oral, apenas não se 

admitindo que o fizesse por intermédio de advogado. Importante trazer 

para a discussão decisões como do Ministro Dias Toffoli do Supremo 

Tribunal.144 
 

Difícil a tarefa de compreender o porquê da vedação da sustentação por advogado se 

fora permitida ao assistido. Ora, se a defesa técnica é facultativa e por ela tendo optado o 

acusado, impor tal limite à prática da advocacia extrapola qualquer limite de razoabilidade pela 

Administração Pública.  Decisões desse tipo acabam por decorrer da certa discricionariedade 

que os órgãos detêm em seus regimentos internos para organizar seu funcionamento, e acabar 

por cercear o direito de defesa dos acusados ou administrados no âmbito dos processos 

administrativos e disciplinares. 

 

 

                                                           
144 Ibidem. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 posicionou os princípios do contraditório e da ampla 

defesa no seleto rol das garantias fundamentais, sendo irradiados para além do processo judicial, 

passando a incidir diretamente no processo administrativo, onde a receptividade é permeada de 

nuances e contornos próprios. 

De raiz histórica fundada no due process, os princípios do contraditório e da ampla 

defesa são condições inafastáveis do direito de defesa e participação dos cidadãos nas atividades 

estatais, especialmente aquelas instauradas com objetivo de aplicar sanções, restringir direitos 

e punir servidores públicos. 

A Lei 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo) veio estabelecer procedimentos a 

serem seguidos pela Administração Pública nos processos administrativos e também as 

garantias, direitos e deveres dos administrados, cujos dispositivos tem aplicação subsidiária aos 

demais processos administrativos regulados por lei própria, naquilo em que não conflitarem. 

Essa subsidiariedade consubstancia-se e ganha novos contornos com o advento do 

novo Código de Processo Civil de 2015, que determina a aplicação supletiva e subsidiaria do 

código processual civil nos processos administrativos. Pela sua contemporaneidade e 

características próprias, a interseção entre o processo civil e o administrativo deve ser cada vez 

mais explorada, rompendo-se as barreiras protecionistas próprias a cada ramo do direito 

brasileiro. 

Questões atuais como maior participação das partes na condução dos processos, uso 

da tecnologia, unificação de prazos processuais, valorização da exposição oral, entre outras não 

menos importantes, devem ser trazidas para o âmbito do processo administrativo com o devido 

cuidado quanto à compatibilidade e razoabilidade das disposições do processo civil com a 

essência do processo administrativo. 

Os processos administrativos sancionadores e disciplinares guardam características 

próximas com o processo penal, por serem processos essencialmente de natureza punitiva, 

passíveis de sanções ou punições, devendo ser garantido aos acusados e administrados ampla 

participação em todas as etapas do processo, expressão do princípio do contraditório, e 

ferramental suficiente para que a defesa seja amplamente exercida, expressão do princípio da 

ampla defesa. 
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Restou claro que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram 

amplamente recepcionadas na lei 9.784/1999, principalmente no tocante ao exercício da 

chamada defesa direta, material. Mecanismos como a realização de audiências públicas, 

imprescritibilidade do instituto da revisão administrativa, vedação à reformatio in pejus (com a 

exceção dos recursos administrativos desde que garantido o contraditório e à ampla defesa antes 

da autoridade proferir a decisão) são essenciais para garantir a participação da sociedade e a 

possibilidade de o administrado reverter decisões em que sucumbiu. 

Quanto ao direito administrativo disciplinar, regulado pela Lei 8.112/1990, pôde-se 

observar os riscos à defesa efetiva tanto pela omissão quanto pela literalidade da lei, 

principalmente no tocante à ausência expressa do recurso hierárquico no capítulo concernente 

ao processo disciplinar quanto à possibilidade de sindicância punitiva, onde foi observado no 

capítulo pertinente deste trabalho a atecnia do termo, por tratar-se na verdade de um processo 

administrativo disciplinar sumário, consoante o entendimento doutrinário, devendo portanto ser 

garantido aos acusados o contraditório e a ampla defesa. 

Questões polêmicas quanto o limite da vedação constitucional à prova ilícita tem 

diferentes enfretamentos na doutrina, embora esteja praticamente sedimentado o entendimento 

jurisprudencial no sentido da vedação absoluta. 

Discutiu-se a famigerada Súmula Vinculante n° 5, onde o STF entendeu que a ausência 

de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não ofende a constituição, mas que 

nem de longe foi bem aceita pela doutrina e pela comunidade de advogados, representados pela 

OAB, que tentou a revogação da Súmula junto ao STF. Embora sem sucesso, ficou explicita a 

divergência entre os ministros do Pretório Excelso, resultando no placar de 6 a 5 pela 

manutenção da Súmula n° 5. 

Quanto ao alcance dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo 

administrativo, pôde ser observado que o entendimento de grande parte da doutrina é que sua 

incidência está limitada aos processos onde há litigantes ou acusados, entendimento derivado 

da literalidade do art. 5º, LV da Constituição Federal. Nessa seara, se o olhar for direcionado  

para os fins perseguidos pela atividade estatal, e sua própria razão de ser, não há como limitar 

tais garantias fundamentais apenas aos litigantes ou acusados, pois o administrado ou a 

coletividade tem o direito e o dever de participação na engrenagem estatal, não somente nas 

situações onde o processo mirar para o espectro íntimo, como nas sanções, punições e 

restrições, mas também no processo normativo, de autorização, outorga, licenciamento e 

demais próprios ao Poder Público. 
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O processo administrativo precisa ser enxergado para além das finalidades estatais 

coercitivas ou meramente burocráticas e inquisitoriais, devendo ser instrumento de participação 

e fiscalização por parte dos administrados. Nas palavras de Egon Bockman Moreira, “o direito 

administrativo mudou. Hoje tem fundamento e parâmetro nos direitos fundamentais”.  
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