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RESUMO 

 

O Estado Democrático de Direito, deve garantir a paz social, a estabilidade das relações 

jurídicas, entre os poderes públicos e os cidadãos de modo particular. O instituto da prescrição 

visa a dar segurança jurídica aos indivíduos que compõem o Estado. Devendo ser primada 

também nas relações entre a Administração Pública e seus servidores. O processo 

administrativo disciplinar permite ao administrado valer-se de princípios que integram o 

ordenamento jurídico, garantindo assim, segurança, transparência e confiança na relação com 

a Administração. Submete-se ao referido processo o servidor acusado de praticar condutas 

ilícitas que tenham previsão no estatuto ou no regulamento da Administração ao qual 

pertença, ou ainda, que tenham praticado crimes que repercutam no serviço público prestado 

por aquele agente. Neste trabalho, procura-se demonstrar os princípios constitucionais 

aplicáveis ao processo administrativo disciplinar, as similitudes entre o Direito Penal e o 

Direito Administrativo Disciplinar e como o fundamento da prescrição aplica-se ao direito 

disciplinar, mais especificamente ao Decreto n.º 2.155 de 13 de outubro de 1978, expondo as 

divergências entre doutrina e jurisprudência na fixação do termo de contagem inicial da 

prescrição. O Estado, como garantidor dos interesses públicos, deve buscar corrigir arranjos 

jurídicos que permeiam a injustiça por meio da possibilidade de imprescritibilidade de suas 

ações. Uma vez que a prescrição é condição de segurança jurídica e esta última, é fundamento 

basilar do Estado Democrático de Direito. 

 

Palavras-chave: prescrição; segurança jurídica; processo administrativo disciplinar; polícia 

militar; conselho de disciplina. 
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ABSTRACT 
 

The Democratic State of Law must guarantee social peace and the stability of legal relations 

between the public authorities and citizens in particular. The prescription institute intends at 

giving legal security to the individuals who are part of the State. It also should be given 

priority to relations between the Public Administration and its servers. The administrative 

disciplinary process allows the administration to use principles that integrate the legal system, 

thus ensures security, transparency and trust in the relationship to the Administration. The 

sorver who is accused to committing unlawful conduct, that is provided in the statutes or in 

the regulations of the Administration to which it belongs, or that have committed crimes that 

have repercussions on the public service provided by that agente, is submeteded to a 

litigation. This work seeks to demonstrate the applicability if constitutional principles to the 

administrative disciplinary process, the similarities between Criminal Law and Disciplinary 

Administrative Law and how the basis of the prescription applies to disciplinary law, 

specifically to Decree No. 2.155 of 13 of October 1978, exposing the divergences between 

doctrine and jurisprudence in the establishment of the initial counting term of the prescription. 

The State, as guarantor of public interests, must seek to correct legal arrangements that 

permeate injustice through the possibility of no prescription of its actions. Since prescription 

is a condition of legal security and the latter it is the basic foundation of the Democratic State 

of Law.  

 

Keywords: prescription; legal certainty; administrative disciplinary proceedings; military 

police; board of discipline. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tempo sempre foi objeto de estudo de muitas ciências, cada uma com o intuito de 

saber como utilizá-lo para tirar-lhe o melhor proveito. O passar do tempo delimita a utilização 

das coisas, faz desaparecer provas, envelhece o homem e faz com que este se esqueça do que 

viveu no passado de forma clara e precisa, essas são circunstâncias que interferem 

verdadeiramente na produção de provas e em um testemunho real do ocorrido. Por este e 

tantos outros motivos, o tempo também é objeto de estudo do mundo jurídico. Porque, todos 

nós, quer sejamos vítima, autor ou testemunha, temos direito ao esquecimento, a superar o 

que passou, a seguir adiante, independente das circunstâncias. 

É certo que o direito não se prende ao tempo natural. Para a realização da verdadeira 

justiça, não se pode calcular o tempo de maneira exata. Porém, desde sempre deve ser 

aplicada a conhecida afirmação de Ruy Barbosa “justiça tardia é injustiça qualificada”, 

pretendendo-se que a prestação jurisdicional seja praticada o mais rápido possível, no entanto, 

por óbvio que esta afirmação não se confunde com a justiça feita a qualquer custo e de 

qualquer maneira, sem que haja o devido amadurecimento das ideias, análise dos fatos e isto 

demanda um tempo que não pode ser contado em dias, horas e minutos, varia, certamente, em 

cada caso específico. 

O texto constitucional reproduziu, já nos idos de 2004, o pensamento de Ruy 

Barbosa quando inseriu a duração razoável do processo, em seu artigo 5º, incluindo também a 

esfera administrativa. Portanto, quis o legislador que a passagem do tempo não fosse de tal 

forma desproporcional, a ponto de prejudicar a paz social e o equilíbrio das relações, ou 

ainda, que beirasse à injustiça, com a falta de clareza e de certeza em afirmações e conclusões, 

após a passagem de grande lapso temporal. 

É neste contexto que nasce o instituto da prescrição, e sua principal importância visa 

dar segurança jurídica à sociedade como um todo, uma vez que, criadas as relações jurídicas, 

após determinado tempo, estas deverão ser mantidas, buscando a harmonia da vida coletiva. 

Neste trabalho procura-se demonstrar que a Administração Pública também se sujeita 

à inexorável passagem do tempo e a ela se aplicará a prescrição, ainda que a Administração 

tenha a seu favor o princípio do interesse público sobre o privado, neste caso ele não será 

aplicado, uma vez que a segurança jurídica é um dos fundamentos basilares de um Estado 

Democrático de Direito, e nela está inserido o instituto da prescrição. 
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Não há que se falar em Estado de Direito se o cidadão não tiver segurança jurídica 

em sua vinculação com o Estado. O princípio da segurança jurídica não está explícito na 

Constituição Federal, porém encontra-se implícito em todo o ordenamento jurídico existente e 

principalmente no Art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, o qual traz em seu bojo que “a lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 

A Lei n.º 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal, em seu Art. 2º prevê que “A Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

interesse público e eficiência”. Nele vemos o princípio da segurança jurídica de forma 

explícita. A Lei n.º 5.427/09, que estabelece normas sobre atos e processos administrativos no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro, reproduz em seu texto normativo o mesmo artigo. 

Neste trabalho iremos nos ater ao instituto da prescrição aplicado ao Processo 

Administrativo Disciplinar, especificamente, ao processo abrangido pelo Decreto Estadual n.º 

2.155, de 13 de outubro de 1978, o Conselho de Disciplina da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

Neste sentido, veremos as hipóteses em que a prescrição se dá nos termos do Decreto 

citado, ou em caso de haver processo judicial, crime em conexo com a transgressão 

disciplinar, os casos em que se aplicam o prazo prescricional previsto no Código Penal 

Militar. 

Importante destacar neste trabalho que o Processo Administrativo Disciplinar, segue 

os princípios do direito administrativo punitivo, os quais estão em consonância com os 

princípios do Direito Penal, como por exemplo: o princípio de devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, do juiz natura, da objetividade e motivação, entre outros. 

Obedece ainda, aos princípios elencados no Art. 37 da Constituição Federal: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

O Art. 37, § 5º da Constituição Federal surge com a previsão de um prazo 

prescricional para ilícitos cometidos por agentes da Administração, conforme se adiante se vê: 

Art. 37, § 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 

qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas 

ações de ressarcimento. 

Sem entrar no mérito das ações de ressarcimento, que gera uma divergência acerca 

de sua imprescritibilidade, o que faz a Constituição no Art. 37, § 5º, é não permitir que a 
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imprescritibilidade seja aplicada no caso das infrações administrativas sob o fundamento de 

princípios que visam à proteção da Administração. A prescrição, por seu turno, visa a impedir 

que o servidor viva com uma “espada de Dâmocles na cabeça”
1
. 

Esse sentimento de “danação iminente”, de “espada de Dâmocles na cabeça”, 

sempre rondou todos aqueles que cometeram ilícitos contra o Erário, pois, uma interpretação 

literal teimava em pairar sobre o art. 37, § 5º, da CRFB/1988, entendendo-se que toda e 

qualquer ação de ressarcimento ao erário era imprescritível. 

 

  

                                                           
1
 Dâmocles é protagonista de uma anedota moral que figurou originalmente na história perdida da Sicília por 

Timeu de Tauromênio (c. 356 -260 a.C.). Cícero pode tê-la lido em Diodoro Sículo. Ele fez uso dela em suas 

Tusculan Disputationes V.61 – 62. Dâmocles era um cortesão bastante bajulador na corte do tirano Dionísio, de 

Siracusa. Ele dizia que, como um grande homem de poder e autoridade, Dionísio era verdadeiramente 

afortunado. Dionísio ofereceu-se para trocar de lugar com ele por um dia, para que ele também pudesse sentir o 

gosto de toda esta sorte, sendo servido em ouro e prata, atendido por garotas de extraordinária beleza, e servido 

com as melhores comidas. No meio de todo o luxo, Dionísio ordenou que uma espada fosse pendurada sobre o 

pescoço de Dâmocles, presa apenas por um fio de rabo de cavalo. Ao ver a espada afiada suspensa diretamente 

sobre sua cabeça, perdeu o interesse pela excelente comida e pelas belas garotas e abdicou de seu posto, dizendo 

que não queria mais ser tão afortunado. A espada de Dâmocles é uma alusão frequentemente usada para remeter 

a este conto, representando a insegurança daqueles com grande poder (devido à possibilidade deste poder lhes 

ser tomado de repente) ou, mais genericamente, a qualquer sentimento de danação iminente. 
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2. A SEGURANÇA JURÍDICA 

 

A segurança jurídica instituiu-se no ordenamento jurídico nacional por meio da 

Constituição Federal, sob duas feições distintas. Em seu preâmbulo, a Constituição Federal 

mostra-o sob a forma de valor. Já no título dos direitos e garantias fundamentais, mostra-se 

integrado às garantias inerentes ao Estado Democrático de Direito, materializando-se no rol 

dos direitos e deveres individuais e coletivos. 

Não resta dúvida, entretanto, que a segurança jurídica e a justiça são valores 

essenciais a gravitar em torno da ordem jurídica de um Estado Democrático de Direito. 

Portanto, independentemente de tomá-la como valor ou direito fundamental, importa que este 

princípio funciona como o sustentáculo de qualquer asserção associada à extinção ou inibição 

do exercício do direito. 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso aponta um conjunto 

de normas constantes do ordenamento jurídico nacional que se reportam ao princípio da 

segurança jurídica: 

 

Cada domínio do Direito tem um conjunto de normas voltadas para a segurança 

jurídica, muitas com matriz constitucional. Confiram-se alguns exemplos: a) no 

direito constitucional, as garantias dos membros de cada Poder, para que 

desempenhem com independência suas funções constitucionais, e que incluem: a 

vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios dos juízes; as 

imunidades parlamentares; as regras específicas para instauração de processo contra 

o chefe do Poder Executivo, além da proteção do direito adquirido, do ato jurídico 

perfeito e da coisa julgada; b) no direito administrativo, princípios como os da 

legalidade, publicidade, razoabilidade e o dever de motivar as decisões; c) no direito 

penal, os princípios da reserva legal, da anterioridade da lei penal, da presunção de 

inocência e as limitações ao poder de decretar a prisão; d) na teoria geral do direito, 

instituições como a prescrição e a decadência; ou, e) no direito civil, o casamento e o 

estabelecimento de uma ordem de vocação hereditária.
2
 

 

Não obstante o princípio da segurança jurídica ter tamanha importância no 

ordenamento jurídico, tal princípio não se encontra explícito na Constituição Federal, o que de 

forma alguma pode diminuir seu alcance e relevância. Como asseverou o também Ministro do 

Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, ao relatar o acórdão proferido no 

julgamento da MC 2.900-3/RS
3
, afirmou: “A segurança jurídica, como subprincípio do 

                                                           
2 BARROSO, Luís Roberto. A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo: reflexões sobre 

direito adquirido, ponderação de interesses, papel do Poder Judiciário e dos meios de comunicação, Revista do 

Instituto dos Advogados Brasileiros, Vol. 34, nº 94, 2000. 
3
 BRASIL, STF. MC 2.009/RS, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, abr./2003. Disponível em: < 

https://bit.ly/2BK2UUD >. 

https://bit.ly/2BK2UUD
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Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel 

diferenciado na realização da própria ideia de justiça”.  

Nessa linha, Humberto Bergmann Ávila ensina como extrair das normas jurídicas o 

princípio implícito da segurança jurídica: 

 

O princípio da segurança jurídica é construído de duas formas. Em primeiro lugar, 

pela interpretação dedutiva do princípio maior do Estado de Direito (art. 1º). Em 

segundo lugar, pela interpretação indutiva de outras regras constitucionais, 

nomeadamente as de proteção do direito adquirido do ato jurídico perfeito e da coisa 

julgada (art. 5º, XXXVI) e das regras da legalidade (art. 5º, II, e art. 150, I), da 

irretroatividade (art. 150, III, a) e da anterioridade (art. 150, III, b). Em todas essas 

normas, a Constituição Federal dá uma nota de previsibilidade e de proteção de 

expectativas legitimamente constituídas e que, por isso mesmo, não podem ser 

frustradas pelo exercício da atividade estatal.
4
  

 

A segurança não se esgota na mera preservação do Estado e das pessoas, mas aplica-

se a valores e bens jurídicos fundamentais para a vida civilizada, com destaque para a 

manutenção dos direitos adquiridos e da coisa julgada. A confiança dos jurisdicionados, a 

necessária previsibilidade das situações, a irreversibilidade dos fatos materiais e do tempo 

decorrido, são também conceitos protegidos pelo princípio da segurança jurídica. 

Leandro Paulsen enumera cinco conteúdos do princípio da segurança jurídica, são 

eles
5
: 1) certeza do direito (e.g.: legalidade, irretroatividade); 2) intangibilidade das posições 

jurídicas (e.g.: proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito); 3) estabilidade das 

situações jurídicas (e.g.: decadência, prescrição extintiva e aquisitiva); 4) confiança no tráfego 

jurídico (e.g.: cláusula geral da boa-fé, teoria da aparência, princípio da confiança); 5) tutela 

jurisdicional (e.g.: direito de acesso ao Judiciário e garantias específicas, como o mandado de 

segurança e o habeas corpus). 

Vencidas estas preliminares acerca da segurança jurídica, resta o questionamento: até 

que ponto o Estado Democrático de Direito é pressuposto do instituto da segurança jurídica? 

Neste sentido, é relevante que se tenha por óbvio a forma pela qual esta segurança se 

materializa, uma vez que de nada vale esse princípio se não for aplicado efetivamente na 

esfera das relações jurídicas. 

Fator fundamental a ser explicitado diz respeito à questão da justiça. No estudo 

envolvendo o instituto da prescrição e o princípio da segurança jurídica, tem-se que esta 

                                                           
4 ÁVILA, Humberto Bergmann. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 295. 
5
 PAULSEN, Leandro. Segurança jurídica, certeza do direito e tributação: a concretização da certeza quanto 

à instituição de tributos através das garantias da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade, Porto Alegre: 

Livro do Advogado, 2006, p. 165. 
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última, desagrada invariavelmente uma das partes, a qual se sente injustiçada. Contudo, a 

coexistência entre segurança e justiça não pode restar limitada à exclusiva esfera da 

intencionalidade. É incontroverso que a segurança jurídica enquanto valor, e enquanto norma, 

não pode pretender instituir-se, mostrando-se alheia aos reflexos e aos efeitos práticos 

oriundos de uma ideia de justiça. 

A partir dessa constatação, impõe-se a indagação do que de poderia ter como justo. 

Basear-se em um propósito utópico de construção de um conceito de justiça iria certamente 

afastar a dogmática jurídica e aproximar os ideais filosóficos, que decerto não solucionaria as 

questões envolvendo a segurança jurídica e o entendimento de justiça. 

Dessa incongruência aparente entre segurança jurídica e justiça, nota-se que a 

primeira assume a condição de valor, uma vez que o princípio da segurança jurídica é um dos 

elementos da ideia de justiça, e não a própria justiça em si. Posto que a justiça está na 

percepção subjetiva de cada indivíduo e este princípio se impõe como um dos fatores 

constituintes de modo a assegurar que não vai haver uma justiça para cada indivíduo a sua 

maneira, e sim, um sistema dogmático de leis e normas que permitam a estabilidade das 

relações sociais e jurídicas, no qual todos saibam o que lhes é permitido e proibido, o que lhes 

é de direito e, por fim, devido. 

Ante esta perspectiva, surge a necessidade de se identificar os requisitos mínimos e 

específicos daquilo que se constitui como segurança jurídica. Carlos Aurélio Mota de Souza 

explicita que temos duas ordens de requisitos vocacionados a tal explicitação: exigências 

objetivas e exigências subjetivas. As exigências objetivas assumem uma dúplice tipologia, 

configurando-se como modos de correção de natureza estrutural e de natureza funcional. 

 

Temos exigências objetivas de dois tipos: a correção estrutural e a correção 

funcional. A primeira é tarefa do Legislativo na formulação das normas: a estrutura 

do ordenamento jurídico. A segunda está no campo da negociação, da 

Administração e da Jurisdição, ou seja, no campo particular, na área administrativa 

(Executivo) e na jurisdicional (Judiciário), respectivamente; refere-se ao 

cumprimento do Direito por seus destinatários, e em especial pelos órgãos 

aplicadores ou intérpretes do Direito. Na acepção subjetiva, a que chamamos certeza 

do direito, há uma projeção, nas situações pessoais, das garantias estruturais (Lei) e 

funcionais (Jurisdição) da segurança objetiva; ou seja, subjetivamente temos duas 

fontes de referência: a própria Lei, bem como a aplicação da Lei, que pode se dar 

por um administrador, ao despachar um simples requerimento, ou por um Juiz, ao 

proferir uma decisão. É a possibilidade, pelos cidadãos, de conhecimento prévio das 

consequências jurídicas dos seus atos, ou previsibilidade. No momento em que o 

sujeito se conscientiza plenamente do que pode fazer, ou não, ele tem a certeza do 

direito.
6
  

                                                           
6
 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança Jurídica e Jurisprudência: um enfoque filosófico-jurídico, São 

Paulo, Editora: LTR, 1996, p. 78. 
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Diante da acepção de Mota de Souza, tem- se o conceito de segurança jurídica em 

duas perspectivas, a de quem formula as leis, numa visão não tão aproximada da realidade de 

cada indivíduo, porém, buscando o bem estar da coletividade, e uma normatização que atinja 

a todos de forma igualitária, onde os cidadãos tenham conhecimento de seus direitos e deveres 

e das consequências de seus atos, através de ordenamentos jurídicos que visam regular a 

conduta de cada componente da sociedade. Os cidadãos, neste caso, embora leigos, tem uma 

previsibilidade de seus direitos ante a sociedade, posto que esses direitos estão positivados em 

leis, as quais devem ser cumpridas, e caso não sejam, existe a previsão de uma sanção. 

E a realidade vivenciada pelos operadores do direito, que aplicam as leis, perante 

cada caso concreto, ante a necessidade de cada indivíduo, ora agradando uns e desagradando 

outros tantos. Entretanto, o indivíduo que teve sua expectativa de direito frustrada, tinha plena 

ciência de que poderia ocorrer-lhe de fato tal frustração, uma vez que, este não possuía a 

certeza do direito, apenas julgava que a poderia ter. E tendo recorrido tanto à esfera 

administrativa, quanto à judiciária, não obteve êxito em sua demanda. O que gera insatisfação, 

porém, há que se saber que não foi um caso individual, pessoal, e sim, uma normatização que 

atinge a todos de forma igualitária. Aí está a segurança jurídica. Não existe discriminação nas 

leis positivadas e, decerto não deve existir ante aos aplicadores das leis. 

A segurança jurídica como valor, conforme mencionado acima, foi trazida pela 

Constituição Federal de 1988, que em seu preâmbulo, afirmou: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.(grifos nossos) (BRASIL. 1988) 

 

O preâmbulo da Constituição Federal incorpora um conjunto de princípios 

destinados a direcionar o objetivo do texto constitucional, que é o direcionamento atribuído à 

constituição em si. O hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes 

esclarece que: 

 

O preâmbulo de uma Constituição pode ser definido como documento de intenções 

do diploma, e consiste em uma certidão de origem e legitimidade do novo texto e 

uma proclamação dos princípios que demonstra a ruptura com o ordenamento 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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constitucional anterior e o surgimento jurídico de um novo Estado. É de tradição em 

nosso Direito Constitucional e nele devem constar os antecedentes e enquadramento 

histórico da Constituição, bem como suas justificativas e seus grandes objetivos e 

finalidades. 

Embora não faça parte do texto constitucional propriamente dito e, 

consequentemente, não contenha normas constitucionais de valor jurídico autônomo, 

o preâmbulo não é juridicamente irrelevante, uma vez que deve ser observado como 

elemento de interpretação e integração dos diversos artigos que lhe seguem.  

(...) 

O preâmbulo constitui, portanto, um breve prólogo da Constituição e apresenta dois 

objetivos básicos: explicitar o fundamento de legitimidade da nova ordem 

constitucional e explicitar as grandes finalidades da nova Constituição. 

(...) 

O preâmbulo, portanto, por não ser norma constitucional, não poderá prevalecer 

contra texto expresso da Constituição Federal, nem tampouco poderá ser paradigma 

comparativo para declaração de inconstitucionalidade; porém, por traçar as diretrizes 

políticas, filosóficas e ideológicas da Constituição, será uma de suas linhas mestras 

interpretativas.
7
 

 

Ainda que não seja caracterizado como norma constitucional, a razão do preâmbulo é 

o de formular objetivos, explicitar fundamentos e finalidades e traçar diretrizes, conforme o 

realçado acima. 

                                                           
7
 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 9ª Ed, São Paulo: 

Saraiva, 2013. p. 119. 
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3. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

A prescrição administrativa pode ser analisada sob três aspectos principais: o prazo 

para recorrer de uma decisão administrativa; o prazo para que a Administração reveja seus 

atos, de acordo com o princípio da autotutela e o prazo para aplicação de punições 

administrativas, que é o objetivo deste estudo. Tomando por base o a segurança jurídica, a 

qual foi amplamente debatida, o fundamento da prescrição se dá na inércia do titular do 

direito. “Prescrição, no sentido técnico que lhe dá o direito punitivo, significa a extinção 

da iniciativa de punir, resultado da inércia, durante certo lapso de tempo, do Poder 

Público na perseguição da infração ou na execução da sanção.
8
” 

O decurso do tempo exsurge como uma barreira que se ergue contra o poder de punir 

do Estado, a partir da qual, este não pode mais aplicar sanções contra o seu administrado, 

contra o agente público, contra o servidor que comete ilícitos administrativos, ainda que sob 

diversas alegações, como o princípio da supremacia do interesse público, ou o princípio da 

indisponibilidade do interesse público, veremos adiante que todos esses princípios devem ser 

mitigados, uma vez que a prescrição está intimamente ligada à segurança jurídica, a qual, 

vimos, é fundamento do Estado de Direito. 

Alguns doutrinadores divergem sobre o termo prescrição no que se refere à perda de 

um direito. Nas palavras de Rafael Munhoz de Mello, a prescrição:  

 

atinge direitos subjetivos que correspondem a uma prestação da outra parte da 

relação jurídica (fazer algo, não fazer, dar). Ofendido o direito, com o 

descumprimento da prestação, nasce para seu titular a pretensão, entendida 

justamente como poder de exigir de outrem uma prestação. A lei estabelece prazo 

para o exercício da pretensão, que, uma vez, ultrapassado, impede que o titular do 

direito exija da outra parte a prestação devida. Não há, aqui, a extinção do direito, 

mas sim da pretensão – o que significa dizer que a prestação devida deixa de ser 

exigível. Muito embora se torne inexigível, o direito à prestação não é extinto pelo 

decurso do prazo, razão pela qual o ordenamento jurídico tutela e reconhece seu 

cumprimento espontâneo. (Pagamento de dívida prescrita). 

 

Há outras situações em que o ordenamento jurídico estabelece prazo não para o 

exercício da pretensão, mas sim para o exercício de algum direito. Não se trata mais da 

exigibilidade de uma prestação que foi descumprida, mas, sim, da possibilidade de exercer um 

direito ou um poder que vai produzir efeitos na esfera jurídica de outrem. Encerrado o prazo 

                                                           
8
 VAROTO, Renato Luiz Mello. Prescrição no processo administrativo disciplinar, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. 
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extingue-se o direito, que já não mais pode ser exercido. Opera-se, então, a decadência ou 

caducidade. 

Assim entendidos os institutos, fica evidente que a perda do poder punitivo da 

Administração Pública não decorre de prescrição. Não se trata de extinção da exigibilidade de 

uma prestação de fazer, não fazer, ou dar, mas, sim, da extinção de um poder, que já não pode 

mais ser exercido. Trata-se – nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello – “da perda 

da possibilidade de a Administração prover sobre determinada matéria em decorrência 

do transcurso do prazo”
9
, donde configura-se situação de decadência. 

Não obstante as explicações supra, de parte da doutrina, que entende ser a perda do 

poder punitivo do Estado uma decadência, ante a perda do direito deste, em punir o servidor 

que comete infração administrativa, outro é o entendimento de doutrinadores como Brandão 

Cavalcanti, Marcello Caetano e Edmir Netto de Araújo, uma vez que o direito ofendido pela 

falta disciplinar permanece e é insuscetível de prescrição, o que se perde em virtude do 

decurso do tempo é possibilidade de uma ação disciplinar, a qual o Estado teria que mover a 

fim de punir o agente. Uma vez que tal ação, inquérito administrativo, sindicância, parte do 

princípio do devido processo legal. Neste sentido, fala-se em prazo prescricional, sendo o 

processo administrativo obrigatório sempre que houver infração ao ordenamento, podendo ser 

um ilícito administrativo puro ou um ilícito penal, cujas consequências, via de regra, 

repercutem na esfera administrativa. 

Em síntese, prevalece no ordenamento pátrio o princípio da prescritibilidade da 

pretensão punitiva da Administração, tal instituto é de prescrição administrativa, e não de 

decadência. 

Muitas são as divergências doutrinárias acerca do tema prescrição administrativa, 

porém, como prevê o texto constitucional, em seu parágrafo 5º do artigo 37, a lei fixará prazos 

de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem 

prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 

Dentre as divergências encontradas nesse tema, uma delas é o próprio prazo 

prescricional, a maioria dos diplomas legais adotam o prazo quinquenal como regra, porém, 

em alguns casos não há previsão legal, e a doutrina e jurisprudência divergem se em não 

havendo prazo determinado em lei, se será considerado o prazo quinquenal. 

Ao tratar dos atos administrativos nulos e anuláveis, em que pese a Lei n.º 9.784, de 

1999, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e 

                                                           
9 MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios constitucionais de Direito Administrativo Sancionador, São Paulo: 

Malheiros, 2007. 
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fixa o prazo de cinco anos para a anulação dos atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos 

destinatários, a doutrina diverge no que concerne à aplicação de tal prazo. 

Uma questão muito relevante e que será debatida mais adiante nesse estudo, é em 

relação ao dies a quo para a contagem do prazo prescricional no Processo Administrativo 

Disciplinar. A doutrina, a jurisprudência e até os diplomas legais divergem nesse assunto, 

uma vez que em se tratando de Direito Administrativo Disciplinar, a prescrição é regulada 

pelo ente que possui legitimidade para legislar a respeito do estatuto que regerá os servidores. 

Assim, os três entes da federação poderão adotar tratamento diferenciado com seus 

servidores. 
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4. OS PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E DA INDISPONIBILIDADE DO 

INTERESSE PÚBLICO FRENTE AO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

 

O Princípio da Supremacia do Interesse Público e o Princípio da Indisponibilidade do 

Interesse Público, são considerados pilares fundamentais do regime jurídico administrativo. A 

própria existência do Direito Administrativo fundamenta-se na necessidade de impor à 

Administração que persiga o interesse público. Por muitos anos esse conceito pouco foi 

questionado, porém, a partir da nova ordem constitucional, inaugurada em 1988, essa ideia foi 

tomando proporções diversas e inúmeros argumentos surgiram, de modo que parte da doutrina 

entende que o princípio da supremacia do interesse público é inconstitucional. 

Ainda assim, a doutrina e a jurisprudência brasileira, de forma majoritária, sustentam 

a existência de um princípio de supremacia do interesse público sobre o privado. Um dos 

defensores desse princípio, Celso Antônio Bandeira de Mello, elabora a conceituação de 

interesse público, afirmando: 

 

O interesse público deve ser conceituado como o interesse resultante do conjunto 

dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua 

qualidade de membros da Sociedade, e pelo simples fato de o serem. (...)Trata-se de 

verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. Proclama a 

superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o 

particular, como condição até mesmo, da sobrevivência e asseguramento deste 

último. É pressuposto de uma ordem social estável, em que todos e cada um possam 

sentir-se garantidos e resguardados.
10

  

 

O princípio da supremacia do interesse público, por mais amplo que seu conteúdo 

seja, por óbvio, não comporta arbitrariedades e, portanto, não foge ao controle judicial. Não 

obstante as contemporâneas tentativas de desconstrução do princípio da supremacia do 

interesse público, as normas administrativas e constitucional descrevem condutas que refletem 

a prevalência do Estado sobre o particular, do público sobre o privado. 

O Ministro Luís Roberto Barroso, apresenta uma visão bastante lúcida e digna de 

assimilação entre os que defendem e os que atacam o princípio da supremacia do interesse 

público. Segundo Barroso, o interesse público se subdivide em primário, a razão de ser do 

Estado e os fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e o bem-estar da coletividade e 

secundário, que significa o interesse da pessoa jurídica de direito público que seja parte em 

uma determinada relação jurídica. Desta distinção, temos que o interesse público secundário 
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 33ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

p. 58. 
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jamais desfrutará de supremacia em face do interesse particular. Todavia, em relação ao 

interesse público primário, afirma que “este há de desfrutar de supremacia porque não é 

passível de ponderação. Ele é o parâmetro da ponderação.”
11

 

O poder de polícia decorre do princípio da supremacia do interesse público, 

atividades como a construção, a indústria de alimentos ou remédios, o uso das águas, a 

exploração das florestas ou das minas, além de atividades relacionadas à segurança, saúde e 

moralidade públicas, estão sujeitas ao poder de polícia. Entretanto, o próprio poder de polícia 

deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, de forma que, o interesse público não pode 

incidir desprovido de racionalidade, isento à incidência de todos e qualquer outro princípio 

constitucional. 

O posicionamento do eminente Celso Antônio Bandeira de Mello revela que o 

princípio da supremacia do interesse público: 

 

(...) é pressuposto de uma ordem social estável, em que todos e cada um possam 

sentir-se garantidos e resguardados. (...) Tendo em vista este caráter de 

assujeitamento do poder a uma finalidade instituída no interesse de todos – e não da 

pessoa exercente do poder –, as prerrogativas da Administração não devem ser 

vistas ou denominadas como “poderes” ou como “poderes-deveres”. Antes se 

qualificam e melhor se designam como “deveres-poderes”, pois nisto se ressalta sua 

índole própria e se atrai atenção para o aspecto subordinado do poder em relação ao 

dever, sobressaindo, então, o aspecto finalístico que as informa, do que decorrerão 

suas inerentes limitações. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 2015, p. 68) 

 

Finalmente, em relação ao princípio da supremacia do interesse público, deve-se 

fazer a distinção entre os interesses primário e secundário do Estado, sendo certo que o último 

não deve ter qualquer prerrogativa em detrimento do interesse particular, uma vez que não 

tem como fundamento a coletividade. 

No que concerne ao princípio da indisponibilidade do interesse público, segundo o 

mesmo, os bens, direitos, interesses e serviços públicos são geridos pelo agente público, que 

deve guardá-los para as finalidades as quais estão vinculados, cabendo a disponibilidade 

apenas ao Estado. Havendo necessidade de leis para dispor sobre bens, direitos, interesses e 

serviços públicos, tais como, alienar bens, outorgar concessão de serviço público, transigir, 

renunciar, confessar, relevar a prescrição, entre outros. 

A relevação da prescrição, por exemplo, depende de autorização legislativa, trata-se 

de renúncia de direito pelo poder público. 
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 BARROSO, Luís Roberto. Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio da 

supremacia do interesse público. In: SARMENTO, Daniel (Coord.), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
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O art. 2º, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.784/99, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prevê: “Art. 2º (...) Parágrafo 

único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) 

II – atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes 

ou competências, salvo autorização em lei.” 

Renúncia à prescrição é o ato pelo qual o prescribente se despoja do direito de 

invocá-la. Ela pode ser expressa ou tácita, mas depende de dois pressupostos: a) que dela não 

decorra prejuízo para terceiro; b) que já se haja consumado. A renúncia à prescrição equivale 

a uma liberalidade, pois afasta do patrimônio do renunciante uma prerrogativa. Não pode, por 

conseguinte, praticar liberalidade quem, para fazê-lo, sacrifica direitos de terceiros (com 

relação à Administração, o interesse público).
12
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 VAROTO, Renato Luiz Mello. Prescrição no processo administrativo disciplinar, São Paulo: Revista dos 
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5. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Neste estudo não iremos entrar no mérito das discussões doutrinárias acerca de 

conceitos sobre processo e procedimento, importa-nos por hora, saber que o procedimento se 

caracteriza como uma série de atos concatenados de forma ordenada, conforme previsão legal, 

porém, interdependentes, unidos pela finalidade de tal procedimento. Quanto ao conceito 

atual de processo, pode-se dizer que tem a natureza jurídica de procedimento qualificado pelo 

contraditório, sendo assim, o processo será instaurado, desenvolvido e terminado por meio do 

procedimento. 

O processo administrativo encontra previsão legal na Constituição Federal de 1988, 

junto aos direitos e garantias individuais, art. 5º, inciso LV, e é regulado no âmbito da União 

pela Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e em conformidade com o foco deste estudo, 

citamos a Lei estadual n.º 5.427 de 01 de abril de 2009.  

O processo administrativo tem como objetivo dar maior segurança aos 

administrados, o Estado, por sua vez, ganha confiabilidade e uma atuação transparente, com 

fundamento dos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição. 

O processo administrativo não é matéria jurisdicional, suas regras não são de direito 

processual, portanto, não são editadas exclusivamente pela União, mormente, possua natureza 

de processo enquanto relação jurídica qualificada pelo contraditório. O processo 

administrativo é de competência legislativa comum a todos os entes federativos e dado a 

característica da especialidade, a lei federal tem caráter subsidiário. 

O afastamento do processo administrativo do direito processual jurisdicional, 

verificado por José Cretella Junior não o descaracteriza enquanto processo, tampouco impede, 

desclassifica ou repele as definições feitas pelos autores; até mesmo porque a noção de 

processo é mais ampla que a própria função jurisdicional.
13

  

Muito embora o processo administrativo seja uno, existem processos administrativos 

com procedimentos especiais, em razão de seu objeto, a classificação sugerida por Odete 

Medauar nos parece interessante a este estudo, dividindo-os em: 

 

Processos administrativos em que há controvérsias, conflitos de interesses; 

subdivididos em: processos administrativos de gestão (como concursos públicos e 

concursos de acesso ou promoção); processos administrativos de outorga (como 

licenciamento ambiental e registro de marcas e patentes); processos administrativos 

de verificação ou determinação (lançamento tributário e consulta fiscal); processos 

administrativos de revisão (como recursos administrativos, por exemplo); 
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Processos administrativos em que há acusados, denominados “processos 

disciplinares”; subdivididos em: internos (como os processos disciplinares em face de 

servidores e alunos de estabelecimentos públicos) e externos (que visam a apurar infrações, 

cometidas por administrados que não integram a organização administrativa, como: sanções 

decorrentes do poder de polícia, da administração fiscal, aplicação de penalidades a 

particulares que celebram contrato com a Administração).
14
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6. O JUS PUNIENDI DO ESTADO 

 

A pretensão punitiva do Estado nasce a partir da prática da conduta ilícita, porém, 

tanto a Administração quanto o Judiciário encontram limites para a aplicação das sanções que 

exteriorizam o poder punitivo que possuem. 

O ilícito administrativo puro resulta em responsabilidade administrativa que não está 

na esfera do Direito Penal. As sanções administrativas são aplicadas por autoridades 

administrativas em virtude de infrações a dispositivos estatutários ou normas administrativas. 

Sendo assim, o ilícito administrativo puro se exaure no âmbito do Poder Executivo. 

Todavia, se o ilícito administrativo também se configurar ilícito penal este ultrapassa 

o campo do Poder Executivo para adentrar no campo do Direito Penal. O ilícito penal 

administrativo é um fato ilícito, capitulado tanto nas leis penais quanto nas normas internas da 

Administração ao qual o servidor pertence e, portanto, afeta toda a sociedade e também esta 

Administração. 

No conceito de José Cretella Júnior, o ilícito administrativo puro afeta 

especificamente e diretamente o serviço público, a hierarquia, a ordem interna da 

Administração, e ao contrário do ilícito penal, de configuração precisa, fixado por texto 

legislativo que se interpreta restritivamente, o ilícito administrativo é capitulado em 

dispositivos deliberadamente imprecisos, para que o administrador tenha ampla faixa 

discricionária e, consultando a oportunidade e a conveniência, possa coibir todo 

comportamento do funcionário faltoso, no serviço ou fora do serviço, desde que tal conduta 

seja suscetível, pela repercussão que possa ter, de afetar ou prejudicar a função pública. 
15

 

O ilícito administrativo puro está inserido no estatuto e no regulamento interno de 

cada Administração e configura-se em falta funcional, falta disciplinar, quebra do dever 

funcional, desrespeito à hierarquia, perturbação ao serviço público.  

As leis penais são específicas, não possibilitam interpretações do julgador, já as 

normas administrativas são genéricas, abrem margem a interpretações pro societate, uma vez 

que, como já dito anteriormente, o ilícito pode ser puramente administrativo, não englobando 

normas do Direito Penal, atingindo, em tese, tão somente a estrutura administrativa que o 

servidor infrator pertença. A bem da verdade, é que o servidor é, no entanto, servidor público 

e em última análise qualquer falta que este cometa atinge igualmente a coletividade. 
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Grande parte da doutrina entente que a decisão administrativa faz coisa julgada, 

porque o Judiciário não tem competência para apreciar faltas disciplinares, todavia, possa 

apreciar o aspecto formal do processo administrativo. 

 

 

6.1 INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL 

 

A jurisprudência é pacífica no sentido de entender serem independentes as instâncias 

administrativa e penal, portanto, a responsabilização do servidor administrativamente não 

depende do pronunciamento da justiça, e de igual forma, a responsabilidade penal não está 

atrelada à qualquer decisão administrativa. 

O ordenamento jurídico brasileiro, no âmbito das normas administrativas, tem esse 

princípio insculpido nos arts. 121 a 126 da Lei n.º 8.112 de 11 de dezembro de 1990. 

Dispõe o art. 125 da citada lei: “As sanções civis, penais e administrativas poderão 

cumular-se, sendo independentes entre si”. 

A falta administrativa capitulada nos estatutos ou regulamentos internos é apurada 

em processo administrativo disciplinar e a aplicação das sanções cabe às autoridades 

administrativas, já as sanções relacionadas ao ilícito penal, são manifestações do Poder 

Judiciário do Estado. 

Um mesmo fato pode configurar crime e transgressão administrativa/disciplinar e ser 

punido tanto na esfera penal quanto na esfera administrativa, como também, o réu/servidor 

pode ser levado ao julgamento na esfera Judicial e ser absolvido e ser punido na esfera 

administrativa, uma vez que o mesmo fato não foi tido como ilícito penal, mas transgrediu 

normas estatutárias ou regulamentos internos da Administração ao qual aquele servidor faça 

parte. 

O fato de ser punido nas duas instâncias não configura ofensa ao princípio do nonbis 

in idem, dada a natureza peculiar de cada sanção, são responsabilidades distintas e atuam 

salvaguardando interesses diferentes, o Direito Penal existe para salvaguardar a sociedade, a 

coletividade, já o Direito Administrativo tem o escopo de proteger a Administração Pública. 

Hely Lopes Meirelles nos ensina que: 

 

A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a 

que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a administração a 
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aguardar os desfechos dos demais processos. (...) A punição interna, autônoma que 

é, pode ser aplicada ao servidor antes do julgamento judicial do mesmo fato.
16

  

 

Uma única hipótese em que a instância administrativa se vincula ao juízo criminal, se 

dá quando, pelo mesmo fato, o réu/servidor responde em ambas as instâncias e judicialmente 

é absolvido reconhecendo a inexistência do fato ou negativa de autoria do crime. Neste caso, 

se não houver outras faltas funcionais orbitando sobre o fato, a administração vai decidir 

conforme a decisão judicial. É imperioso que no caso citado, como o crime que vai determinar 

a aplicação da sanção administrativa, aguarde-se a manifestação da justiça, para após haver 

uma decisão administrativa. Que estará atrelada às decisões judiciais, apenas, quanto às 

causas de absolvição acima elencadas.  

Assim dispõe o art. 126 da Lei n.º 8.112/90: “A responsabilidade administrativa 

do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato 

ou sua autoria”. 

 

Agravo de instrumento. Administrativo. Demissão de servidor público. Absolvição 

no processo criminal por inexistência do fato. Repercussão da instância penal na 

esfera administrativa. Agravo contra a decisão que deferiu a tutela antecipada para 

determinar a reintegração do agravado no cargo anteriormente ocupado na polícia 

civil do estado do rio de janeiro. O ato administrativo de demissão e a sentença do 

processo criminal se basearam no mesmo fato, de modo que, o fundamento da 

sentença absolutória de inexistência do fato, nos termos do art. 396, I, do CPP, 

reflete na seara civil e administrativa, conforme se depreende do art. 935, do CC. 

Incidência do verbete sumular nº 58 do TJERJ.
17

 

 

Constitucional e Administrativo - Mandado de segurança. Absolvição criminal. 

Processo administrativo. Continuação. Legalidade. Independência entre si. A 

absolvição na ação penal não tem condão em geral de obstar o prosseguimento de 

ação ventilada pela administração. Inteligência dos arts. 125 e 126 da lei nº 8112/90. 

Segurança denegada. É certo que não merece prosperar a pretensão do impetrante, 

visto que a absolvição concedida no bojo dos autos da ação penal militar se deu por 

motivo de insuficiência de provas, o que inclusive foi afirmado em oficio pelo 

promotor de justiça militar estadual, cuja cópia se encontra adunada à fl. 29 dos 

autos do presente writ. Soma-se a isso o art. 125 da lei nº 8112/90 que é claro ao 

prelecionar que: as sanções civis, penais e administrativas podem cumular.
18
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 25º Ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 453. 
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7. A SANÇÃO ADMINISTRATIVA NO DIREITO DISCIPLINAR E O DIREITO 

PENAL  

 

O Direito Administrativo Disciplinar e o Direito Penal guardam profundas 

similitudes jurídicas, ambos operam o ius puniendi do Estado por força de sanções, no 

primeiro caso, sanções disciplinares, no segundo, sanções penais. 

Todas as sanções, administrativas e penais, aplicadas, são previamente tipificadas nas 

normas de condutas as quais tem previsão no ordenamento jurídico brasileiro. E o tempo, que 

é o objeto de estudo deste trabalho, volta-se contra o ius puniendi do Estado, quer no Direito 

Penal, quer no Direito Administrativo. 

No âmbito administrativo, o decurso do tempo é uma barreira que se ergue contra a 

Administração, que tem o poder-dever de aplicar uma sanção a um servidor que praticou uma 

determinada infração, prevista em seus regulamentos. 

Em relação a prescrição, paira-se a pergunta: as mesmas disposições prescritivas que 

vigoram para o Direito Penal, devem ser operadas no direito disciplinar? 

Autores de renome admitem que nas relações disciplinares também se deve acolher o 

princípio penalístico da prescritibilidade da sanção. 

Pois existe uma zona de interferência entre as faltas disciplinares e as infrações 

capituladas como crime, para efeito de prescrição. Essencialmente, são comportamentos 

humanos, os quais o legislador qualifica por meio de critérios políticos, sociais, valorativos, 

religiosos, econômicos, e atribui a consequência jurídica que entende correta. Ao jurista 

importa as circunstâncias em que tal comportamento foi praticado e o meio posto à disposição 

do Estado para aplicar as punições previstas em lei. 

Os órgãos administrativos julgam infrações administrativas e a decisão dada pela 

Administração é presumidamente legal, imperativa, exigível e executória. O servidor é levado 

a responder a um processo administrativo disciplinar que possui os princípios constitucionais, 

tais como a garantia do contraditório e ampla defesa e requisitos formais previstos em lei. 

Apenas após este processo, que prova o ilícito administrativo praticado é que a Administração 

tem o poder-dever de aplicar ao servidor uma sanção administrativa. 

Princípios que norteiam o Direito Penal também são encontrados no Direito 

Administrativo punitivo, tais como o princípio da isonomia, o da proporcionalidade, a 

proibição da reformatio in pejus e a regra do non bis in idem. 

Nelson Hungria ensina que: 
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Assim, não há fala-se de um ilícito administrativo ontologicamente distinto de um 

ilícito penal. A separação entre um e outro atende apenas a critérios de conveniência 

e oportunidade, afeiçoados à medida do interesse da sociedade e do Estado, variável 

no tempo e no espaço. A única diferença que pode ser reconhecida entre as duas 

espécies de ilicitude é de quantidade ou de grau; está na maior ou menor gravidade 

ou imoralidade de uma em cotejo com outra.
19

 

 

O Ministro Humberto Gomes de Barros do Superior Tribunal de Justiça, afirmou na 

decisão de um Recurso Especial: “A punição administrativa guarda evidente afinidade, 

estrutural e teleológica, com a sanção penal”. 

A previsão constitucional do art. 5º, inciso XL “a lei penal não retroagirá, salvo 

para beneficiar o réu”, abrange as normas administrativas punitivas. 

O Supremo Tribunal Federal, decidiu que os princípios do Direito Penal se aplicam 

ao Direito Administrativo punitivo. Conforme o trecho do acórdão, relatado pelo Ministro 

Aluis Galloti, in verbis: 

 

Prescrição de falta disciplinar. Contagem a partir da prática do fato, antes da atual lei 

paulista, que faz a prescrição correr do dia em que a autoridade toma conhecimento 

do fato. 

Deixando o julgado, na omissão da lei local quanto ao início da prescrição 

administrativa, de socorrer-se da analogia em matéria penal, desatendeu ao disposto 

no art. 4º da LICC. 

Prevalecem na esfera criminal os princípios da aplicação da lei mais benigna e do 

início da prescrição, à falta de disposição em contrário, a partir do dia em que o 

crime de consumou. 

O direito disciplinar não é infenso à analogia penal. Antes, ao que ensina 

Themístocles Cavalcante – no caso das penas puramente administrativas, os mesmos 

princípios (relativos à prescrição criminal) podem ser também aplicados por 

analogia. 

 

No que toca à prescrição, o Direito Administrativo tem suas regras próprias e cada 

ente federativo tem o poder de legislar sobre o prazo prescricional, ocorre que quando uma 

infração administrativa é classificada também como crime, opera-se, o prazo prescricional 

previsto na lei penal, mesmo havendo a independência entre as esferas administrativas e 

penais, é neste sentido que entende a jurisprudência, conforme acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro: 

 

Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Direito Administrativo. 

Deferimento de antecipação de Tutela para suspender o curso de PAD instaurado 

contra Policiais Militares, sob o fundamento de que a Administração Pública foi 

inerte quanto ao início do PAD referente a fato ocorrido em 2001, bem como que o 

prazo prescricional para a prática do ato é de seis anos, na forma do art. 17, do 

                                                           
19
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Decreto n° 2155/78 e parágrafo único do mesmo dispositivo. Rejeição da preliminar 

de intempestividade recursal arguida pelos Agravados. O Superior Tribunal de 

Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo para a 

interposição de recurso contra decisão concessiva de liminar inaudita altera pars, o 

qual também se aplica em sede da antecipação de tutela, é a data da juntada aos 

autos do aviso de recebimento ou do mandado devidamente cumprido, nos termos 

do art. 241, II, do CPC. Processo Administrativo Disciplinar fundado no inciso III, 

do art. 2°, do Decreto Estadual n° 2155/78, decorrente de condenação por crime de 

natureza dolosa até dois anos. Por configurar-se a infração cometida pelos Policiais 

Militares Agravados, também, como crime, o prazo prescricional da ação não penal 

será disciplinado pela legislação penal, que na espécie em comento é regida pelo 

Código Penal Militar. No caso, aplicam-se os prazos previstos nos art. 125, IV e § 

1°, do Código Penal Militar. Por terem sidos os Agravados acusados pela prática do 

crime de concussão cuja pena máxima cominada em abstrato é de 08 anos (art. 305, 

do CPM), o prazo prescricional, também aplicável, ao processo administrativo 

pertinente é o de doze anos, contados desde a data do fato e o trânsito em julgado da 

sentença, consoante previsto no inciso IV, do art. 125, do Código Penal Militar. A 

conduta foi praticada pelos Agravados em 2001. O curso do prazo prescricional foi 

interrompido com o ajuizamento da ação penal em 2003. Por sua vez, o trânsito em 

julgado da sentença condenatória ocorreu em 2009, quando a Administração Pública 

tomou conhecimento da condenação dos Agravados, Policiais Militares à pena de 02 

(dois) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão pela prática do 

crime de concussão. O ajuizamento do PAD em 2010 foi feito antes do decurso do 

prazo da pena cominada em concreto (art. 125, § 1° do CPM). Ausência da 

verossimilhança das alegações autorais. Cassação da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Recurso provido.
20

 

 

No contexto apresentado no acórdão conforme prevê o Decreto n.º 2.155/78, que 

veremos adiante, os agravados foram submetidos ao Processo Administrativo Disciplinar – 

Conselho de Disciplina em razão de sua condenação no Processo Criminal em até dois anos, 

sendo assim, a submissão ao PAD, passou de ser em razão de uma conduta puramente 

transgressiva em termos de Administração, para uma conduta delituosa praticada pelos 

agravados, em desacordo com a lei penal, neste sentido, o prazo prescricional passou a ser o 

previsto no art. 125, IV e § 1°, do Código Penal Militar. 
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8. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO PAD 

 

A atividade administrativa deve ser formalizada segundo um processo para assegurar 

os direitos do administrado e do agente público e para que o controle possa ser exercido em 

instância jurisdicional. 

O exercício da competência administrativa faz-se mediante processo com natureza, 

fins e formas próprios. A doutrina antes entendia ser o ato administrativo unilateral, impessoal 

e editado no poder irrefutável da Administração. Porém, o exercício da atividade 

administrativa passou a ser concebido e explicado como uma relação, que é formalizada para 

cumprir um fim exterior e superior ao seu autor, ou seja, ao agente público. O fim é o 

atendimento do interesse público de forma em que o administrado participe, por meio do 

contraditório, da tomada de decisão da Administração. 

O Estado Democrático de Direito pressupõe exatamente isto, uma Administração 

Pública na qual, segundo os princípios que norteiam o direito administrativo, revela uma 

maior participação do cidadão no exercício do poder. Pelo que o contraditório livremente 

posto e impessoal, pública e eticamente considerado e resolvido, faz parte da dinâmica 

administrativa. 

Sendo assim, o processo administrativo passou a ser considerado matéria 

constitucional, pois sua garantia é fundamental, como o é o processo judicial. 

A Constituição de 1988, inovando em relação a todas as outras Constituições 

existentes até então, no ordenamento jurídico brasileiro trouxe no título dos direitos e 

garantias fundamentais, Art. 5º, inciso LV, o seguinte excerto, “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”.  

Portanto, quis a Constituição Federal que a realização de um processo administrativo 

tivesse o mesmo tratamento que a de um processo judicial, sendo um dever da Administração 

o exercício dessa competência. Havendo alguns elementos discricionários, porém, em suma, 

não cabe ao administrador público escolher a forma processual, ou eleger se instaura ou não 

um processo que lhe foi demandado. Especialmente, no objeto de estudo deste trabalho, que é 

o processo administrativo disciplinar. 

A autoridade administrativa que tiver competência para a instauração do processo 

disciplinar, não pode furtar-se de fazê-lo quando existir previsão legal, bem como, deverá 

observar todos os princípios que regem o direito administrativo disciplinar e os requisitos 
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formais de garantias do processo. A competência disciplinar, no exercício da qual pode haver 

punição de algum responsável, é jurídica, formal e objetiva. O que se configura em 

manifestação da responsabilidade estatal e funcional e uma garantia que o princípio da 

responsabilidade com a sociedade, com a Administração Pública e segundo o Direito será 

obedecido, caso não o seja, converte-se em irresponsabilidade do agente descuidado em 

processar ou abusivo ao punir sem formalidade e sem processo. 

O processo administrativo exprime a responsabilidade administrativa e permite o 

controle do desempenho dessa atividade em sua juridicidade e em sua legitimidade, portanto, 

não pode ocorrer de maneira informal. Todo exercício administrativo que vise a atingir 

direitos específicos além do interesse público exige que o seja através de processo, atendidos 

os princípios fundamentais estabelecidos no sistema jurídico. 

O mais importante desses princípios fundamentais está elencado no Art. 5º, inciso 

LIV, da Constituição Federal de 1988, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal”. Sem o devido processo legal seria possível fazer tabula rasa 

dos demais princípios, colocando por terra todo o sistema processual, uma vez que a própria 

segurança jurídica é garantida pela efetividade do devido processo legal. 

Segundo Carmem Lúcia Antunes Rocha:  

 

o princípio do devido processo legal compreende um conjunto de elementos 

jurídicos garantidores dos direitos fundamentais em sua persecução quando 

ameaçados, lesados ou simplesmente questionados, tais como o direito à ampla 

defesa, ao contraditório, ao juízo objetivo, motivado prévia e naturalmente 

identificado, entre outros. Esse princípio é um instrumento de legitimação da ação 

do Estado na solução das indagações sobre os direitos que lhes são postos e um meio 

formal e, previamente conhecido e reconhecido de viabilizar-se o questionamento 

feito pelo administrado.
21

 

 

Não obstante a importância atual do devido processo legal, este princípio foi 

ganhando forma durante todas as Constituições Federais, até chegar-se ao que prevê a atual 

Constituição, que elencou tal princípio no título dos direitos fundamentais assegurados pelo 

Estado e ampliou sua aplicação ao processo administrativo, entendendo-se, finalmente, que a 

Administração Pública atua atingindo o patrimônio de bens jurídicos das pessoas e que, 

portanto, seu desempenho necessita de processo a fim de que sejam garantidos e assegurados 

o contraditório e a ampla defesa, de forma a garantir ainda, a moralidade administrativa. 
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Nas palavras de Carmem Lúcia Antunes Rocha, em relação ao devido processo legal 

e ao processo administrativo:  

 

(...) significa, em primeiro lugar, o dever da Administração Pública de atuar material 

e formalmente segundo o que o direito determine, fazendo com que o desempenho 

dessa atividade se faça por uma relação tendo como um dos polos o administrado, 

que participa da dinâmica administrativa; em segundo lugar, o direito desse 

administrado de que essa relação se desenrole segundo os princípios que conferem 

segurança jurídica a seu patrimônio. Assim, o devido processo legal administrativo 

concerne tanto à forma quanto ao conteúdo das decisões administrativas e por ela se 

garante a certeza tanto do dever púbico quanto do direito do particular na relação 

administrativa.
22

  

 

Dois outros princípios desdobram e manifestam o princípio do devido processo legal, 

são eles, o do contraditório e o da ampla defesa. 

O princípio do contraditório, ou audiatur et altera pars, estabelece que a relação 

processual forma-se, de maneira legítima, com a citação do acusado ao processo, a fim de que 

este tome conhecimento de tudo o que a ele esteja sendo ou venha a ser alegado, no PAD, é o 

momento de se ter conhecimento do libelo acusatório, onde se contenham com minúcias o 

relato dos fatos e a descrição dos atos que lhes são imputados. A partir daí suas considerações, 

argumentos, provas sobre a questão devem ser devidamente levadas em conta pelo julgador. 

O princípio da ampla e prévia defesa também e assegurado constitucionalmente e 

integra o processo administrativo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já garantia a 

aplicação deste princípio antes mesmo dele pertencer ao texto constitucional. A súmula 20, do 

STF estabelece que “é necessário processo administrativo com ampla defesa, para 

demissão de funcionário público admitido por concurso” e a súmula 21, do mesmo 

Tribunal, prevê que “funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem 

demitido sem inquérito ou sem as formalidades legai de apuração de sua capacidade” 

O princípio da ampla defesa acopla outras garantias, por exemplo, o acusado tem o 

direito de conhecer o que contra ele é afirmado, tem o direito de ser informado sobre o que se 

passa em relação a sua situação jurídica, o direito de ser comunicado, eficiente e 

tempestivamente, sobre tudo o que concerne à sua condição no Direito, não apenas no início, 

mas no seguimento de todas as fases processuais. Tem o direito de ser ouvido diretamente 

com a presença de um patrono, permitindo que sua defesa possa ser preparada com rigor e 

eficiência mediante patrocínio profissional, garantia do advogado, prevista no Art. 133 da 

Constituição Federal. 
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O processo administrativo opera-se também, constitucionalmente, pelo princípio da 

publicidade, excetuando-se os casos em que o interesse público ou do interessado determinar 

tratamento sigiloso. A publicidade é princípio constitucional da Administração Pública, 

previsto no Art. 37 da Carta Magna, sem o qual não haveria a possibilidade de um processo 

democrático, pois democracia prevê a participação popular, portanto, o povo deve conhecer 

todos os atos da Administração Pública. 

Sem a publicidade do processo, não se tem segurança jurídica, então, trata-se de 

requisito para um Estado Democrático de Direito que as decisões tanto judiciais, quanto 

administrativas do Estado, sejam publicadas para o devido conhecimento de toda a sociedade. 

O princípio da objetividade se impõe como qualidade necessária do processo. Não 

se admite subjetivismo, processo é um instrumento que se formaliza para garantir segurança 

ao interessado e à sociedade e para garantir seriedade à apuração. Há de se conhecer todos os 

elementos que conduzem à abertura do processo, ao seu seguimento, os dados e elementos 

colhidos em seu curso e que serão considerados para o julgamento, de maneira objetiva. 

O princípio da objetividade no direito administrativo está atrelado também à 

finalidade da Administração, qual seja, o atendimento ao interesse público. 

No exemplo citado por Carmem Lúcia Antunes Rocha:  

 

em caso de abandono de cargo de servidor público, cujo cômputo é feito em dias na 

legislação específica, há que se iniciar um processo, oferecendo ao interessado a 

oportunidade de defender-se amplamente, porque, conquanto a lei refira-se ao 

abandono como ausência do exercício do cargo por determinado período, ela mesma 

também excetua de apenação a situação em que haja um motivo que desqualifique 

como punível tal ausência. Haverá, então, que ser assegurado ao servidor ausente o 

direito de comprovar ocorrência que, por exemplo, exclua de punibilidade 

administrativa a sua falta, o que somente pode ocorrer quando se objetivar, no 

processo, e que período, como se apurou, etc., a ausência tida, inicialmente, como 

ilegal.
23

 
24

 

 

Para que haja deserção não basta haver ausência, sendo necessário o concurso da 

inexistência de licença e a falta de justificativa adequada, aceitável. Embora a deserção seja 

caracterizada como crime e a instrução provisória vise tão somente a fornecer elementos 

necessários à propositura da ação penal, sujeitando-se desde logo o desertor à prisão, 

conforme redação do Art. 452 do CPPM, importa à Administração Militar que no ato de 
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http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601866/artigo-187-do-decreto-lei-n-1001-de-21-de-outubro-de-1969
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601814/artigo-188-do-decreto-lei-n-1001-de-21-de-outubro-de-1969
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601780/inciso-i-do-artigo-188-do-decreto-lei-n-1001-de-21-de-outubro-de-1969
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601651/inciso-iv-do-artigo-188-do-decreto-lei-n-1001-de-21-de-outubro-de-1969
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601177/artigo-192-do-decreto-lei-n-1001-de-21-de-outubro-de-1969
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apresentação voluntária ou captura do desertor, este se verá processado, para que então, seja 

reincluído ou excluído em definitivo. 

A decisão administrativa deve ser objetiva e fundamentada, principalmente aquela 

que seja dada em processo administrativo disciplinar. O motivo de uma decisão objetiva se dá 

na comprovação de que foi cumprida a finalidade pública da Administração, por meio da 

legalidade, já a razão da decisão ser fundamentada, é a garantia do princípio da motivação, 

sem o qual não pode haver o controle de juridicidade e de legitimidade do exercício do poder 

público. 

O dever de fundamentar as decisões, especialmente as que são dadas em processo 

administrativo disciplinar, tem como objetivo, dar tangibilidade ao princípio da juridicidade e 

da precedência da norma de Direito aplicável aos casos, objeto de atuação do Estado, 

impedindo assim, o arbítrio e qualquer forma discriminatória contra o servidor. 

O tratamento isonômico entre as partes também é princípio constitucional a 

integrar o processo administrativo, porém, de forma diversa do que ocorre no processo 

judicial. No caso do processo administrativo, este tem como finalidade precípua a realização 

dos fins de interesse público, portanto, para que esse se cumpra, há que se sobrepujar os 

interesses particulares. 

No processo administrativo, o Estado, cumpre dois papéis: exerce a função de 

administração do bem público, como polo ativo, no caso dos processos disciplinares, e a 

função de julgador da situação processada. 

Outro princípio constitucional presente no processo administrativo é o do juiz 

natural, advém da previsão constitucional do art. 5º, inciso LIII, de que “ninguém será 

processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.” 

A competência, embora derive de lei, nem sempre é previamente definida, no âmbito 

do processo administrativo, existem casos em que a competência se dará após a investigação 

da situação ocorrida. A comissão processante é instituída quando surge uma situação que 

exige apuração, neste caso, a competência é estabelecida posteriormente ao fato ou à situação 

que exige processo, mantendo-se a obrigatoriedade da definição da medida de capacidade de 

ação do órgão constituído, sua condição de independência, insuspeição e condição de 

imparcialidade em relação ao processado, sob pena de arguição de nulidade de sua 

constituição e de seu trabalho por lesão aos direitos do acusado.
25

 

                                                           
25

 O Decreto n.º 2.155/78, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina no âmbito da Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, prevê em seu art. 4º a nomeação da Comissão processante como 

competência dos Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado, no âmbito de suas 
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Segundo Carmem Lúcia Antunes Rocha:  

 

(...) o cuidado para a constituição da Comissão administrativa processante impõe-se 

por razões relevantes. O julgamento pelos próprios pares pode conduzir a desvios 

graves, quer no sentido de se atuar corporativamente no sentido negativo, qual seja, 

o de se formalizar um processo para não se permitir que o processo contra alguém 

cumpra o seu objetivo de investigação, instrução e decisão sobre situações de fato e 

de direito, o que agride todos os princípios que asseguram a realização do interesse 

público; quer no sentido oposto, vale dizer, de se atuar discriminatoriamente, 

processando-se alguém a quem se imputa previamente uma situação jurídica 

independentemente do que se venha a produzir como razões e provas no processo.
26

 

 

O processo administrativo, principalmente o disciplinar, se dá através de uma 

Comissão processante que compõe o mesmo grupo de servidores que o processado, portanto, 

para que não constituam hipótese de exclusão do Direito, devem ser observados todos os 

princípios constitucionais acima mencionados, e ainda outros, como: a razoabilidade e 

proporcionalidade, a eficiência, informalidade, boa-fé, oficialidade, e por fim, um princípio 

implícito do direito administrativo que é a responsabilidade pública. 

A responsabilidade é que assegura um processo livre de parcialidade e garantidor do 

Direito ao processado. Do contrário, não apenas o processo deve ser invalidado, como 

também a decisão nele proferida, e a responsabilidade de quem trabalhou com vícios aos 

princípios constitucionais, causando danos à defesa do processado e consequentemente ao 

julgamento havido, deve ser profunda e severamente apurada. Inibindo assim, condutas 

similares nas demais Comissões administrativas processantes futuramente instauradas. 

  

                                                                                                                                                                                     
Corporações. A competência de decidir sobre o processo é também do Comandante-Geral de cada Corporação, 

porém, a competência de processar o acusado é dos membros do Conselho, respeitando para tanto o que dispõe o 

art. 5º, § 2º, alíneas “a”, “b” e “c”, in verbis: “Art. 5º, § 2º - Não podem fazer parte do Conselho de Disciplina: a) 

o oficial PM ou BM que formulou a acusação; b) os oficiais PM ou BM que tenham entre si, com o acusador ou 

acusado, parentesco consanguíneo ou afim, na linha reta ou até em quarto grau de consanguinidade colateral ou 

de natureza civil; e c) os oficiais PM ou BM que tenham particular interesse na decisão do Conselho de 

Disciplina.” 
26

 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Revista de Informação Legislativa – Princípios constitucionais do 

processo administrativo no Direito brasileiro, Ano 34, n.º 136, Brasília, 1997. 
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9. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONSELHO DE DISCIPLINA 

 

Como vimos o processo administrativo disciplinar visa a apurar a responsabilidade 

do servidor público que comete algum ilícito administrativo, ou ainda, penal, com repercussão 

na Administração Pública.  

Os ilícitos administrativos estão ligados à alguma falta disciplinar do servidor, e estas 

faltas estão elencadas no Estatuto ou Regulamento Interno de cada órgão do Estado. Este 

trabalho tem o escopo de analisar o instituto da prescrição consoante o Decreto n.º 2.155/78, 

que se refere ao Conselho de Disciplina da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, portanto, 

iremos nos concentrar nos Estatutos e Regulamentos Disciplinares dessas Corporações, mais 

especificamente, na Lei nº 443, de 1º de julho de 1981, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Policiais Militares e no Decreto nº 6.579, de 05 de março de 1983, que dispõe sobre o 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

Tanto o Estatuto quanto o Regulamento Disciplinar possuem normas de condutas 

tipificadas de forma aberta, ou seja, mais genéricas, subjetivas, isto se dá, diferentemente do 

Direito Penal, porque no Direito Administrativo existe a discricionariedade típica da 

Administração Pública, sendo que em nada se contradiz com o devido processo legal ou com 

o dever de apuração do administrador, apenas possibilita enquadrar diversas ações do 

servidor, mesmo as que não estão efetivamente previstas anteriormente, gerando a 

possibilidade de maior atuação na apuração das faltas. 

Conforme já mencionado, o ilícito administrativo pode ser caracterizado como puro, 

ou seja, que atinja somente o bem jurídico da Administração, como uma transgressão 

disciplinar, ou pode ser um ilícito administrativo penal, que tenha a capitulação como crime, 

abrindo margem à apuração na esfera judicial, atingindo a coletividade e também repercutindo 

na esfera da Administração, portanto, devendo ser apurado também nesse âmbito, para tanto 

basta que o infrator tenha relação funcional ou hierárquica com a mesma. 

O processo administrativo disciplinar é, como já visto, dever da Administração, 

porém, podemos tratá-lo também como um direito do servidor público, a partir do qual, este 

somente poderá sofrer qualquer tipo de sanção administrativa após ter sido processado, como 

todos os direitos e garantias constitucionais aqui mencionados. 

Importante salientar que cada ente federativo tem competência legislativa para a 

regulamentação dos processos administrativos. Adentrando o tema central deste estudo, temos 

como ponto de partida o Decreto n.º 2.155 de 13 de outubro de 1978, assinado pelo então 
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Governador do Estado do Rio de Janeiro, Floriano Faria Lima. Este Decreto teve como base o 

Decreto n.º 71.500, de 5 de dezembro de 1972, que é atinente às Forças Armadas. Ambos 

destinam-se a julgar a incapacidade das praças com estabilidade assegurada, bem como, 

aspirantes-a-oficial, no caso das Polícias e Bombeiros Militares, para permanecerem na ativa. 

Estendendo-se a aplicação destes Decretos às demais praças reformadas ou da reserva 

remunerada. É basicamente o que prevê o art. 1º, caput e parágrafo único dos Decretos acima 

mencionados. 

Outro ponto importante a ser mencionado sobre o art. 1º do Decreto n.º 2.155/78 é 

sua parte final, “criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem”. Por esta 

razão tivemos neste estudo, toda uma explanação acerca da segurança jurídica e dos 

princípios que norteiam o processo administrativo disciplinar, pois aí está também a vontade 

do legislador ao colocar esse excerto no final do primeiro artigo do Decreto. Embora tenha 

sido decretado anteriormente à Constituição Federal de 1988, este Decreto foi recepcionado 

pela Carta Magna, sendo utilizado nos dias atuais, com o subsídio de outras leis posteriores e 

da própria Constituição Federal. 

 

 

9.1 FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONSELHO 

DE DISCIPLINA 

 

O processo administrativo disciplinar é dividido em quatro fases, a primeira delas é a 

instauração, com a edição da portaria pela autoridade competente, o Comandante-Geral
27

. 

Nesta portaria deverá constar a designação da comissão processante, os membros do Conselho 

de Disciplina, o Ato de convocação grau hierárquico e o nome do acusado, bem como os 

motivos determinantes do processo. 

Caberá ao Conselho decidir sobre impedimento ou suspeição que for arguido ou 

declarado, em relação aos seus membros, por maioria, devendo constar da ata da sessão em 

que for levantada a questão. Se procedente, o Presidente
28

 solicitará à autoridade nomeante a 

designação de um Oficial substituto, suspendendo-se os trabalhos do Conselho até sua 

apresentação. Se rejeitado, o Conselho prosseguirá normalmente em seus trabalhos. 

                                                           
27

 “Art. 4º- A nomeação do Conselho de Disciplina, é da competência dos Comandantes-Gerais da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de suas Corporações.” 
28

 “Art. 5º- O Conselho de Disciplina é composto de 3 (três) oficiais da Corporação da praça a ser julgada. O 

membro mais antigo do Conselho de Disciplina, no mínimo um oficial intermediário, é o Presidente; o que lhe 

segue em antiguidade é o interrogante e relator, e o mais moderno, o escrivão.” 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2071.500-1972?OpenDocument
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A entrega do libelo acusatório, é um momento crucial no Conselho de disciplina, é a 

peça através da qual o acusado toma conhecimento de todas as imputações que lhe estão 

sendo feitas. O Conselho elabora o libelo conforme os documentos que se acharem na 

exordial do processo administrativo disciplinar, ele deve conter, segundo o art. 9º do Dec. n.º 

2.155/78 o “com minúcias o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhes são 

imputados” e o acusado e seu defensor, ou orientador de defesa, devem apor suas assinaturas. 

A segunda fase é chamada de fase de instrução, os processos administrativos 

disciplinares são instaurados com base em uma exordial
29

, podendo ser um inquérito, uma 

sindicância ou mesmo um registro do fato, ou uma acusação oficial do juízo, entre outros, o 

que significa que existem fatos que necessitam de elucidação, e obviamente, devem ser 

expostos ao devido processo legal, daí a necessidade de instauração de um Conselho de 

Disciplina. 

Nele as provas coletadas em outros procedimentos são trazidas ao contraditório e o 

acusado dispõe da ampla defesa para produzir outras tantas que venham a sopesar a seu favor. 

Estas provas poderão ser de toda e qualquer espécie (documentais, periciais, testemunhais, 

inspeções pessoais e depoimento pessoal, etc.), desde que lícitas. 

A produção de provas pela Administração deve ser sempre seguida de argumentação 

da defesa em face do contraditório e a defesa, tendo acesso a todas as provas produzidas, 

poderá atacar todo e qualquer aspecto no processo, pautando-se pela lealdade processual, 

evitando atos meramente protelatórios. 

Após realizados os atos de defesa e a fase instrutória do processo, os membros do 

Conselho redigem um relatório, resumindo tudo o que foi efetivamente apurado por meio do 

processo, devendo constar a análise minuciosa dos atos e uma proposta de decisão conclusiva 

e fundamentada, declarando expressamente se o acusado: a) é ou não culpado da acusação 

que lhe foi feita; b) está, ou não, incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se 

encontra na inatividade, no caso do art. 2º, III, do Dec. n.º 2.155/78, levados em consideração 

                                                           
29

 “Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, "ex - officio", a praça PM ou BM referida no Art. 1º e seu 

parágrafo único: I- acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter: a) procedido 

incorretamente no desempenho do cargo; b) tido conduta irregular; ou c) praticado ato que afete a honra pessoal, 

o pundonor Policial Militar ou de Bombeiro Militar, ou decoro da classe. II - afastada do cargo, na forma do 

Estatuto dos Policiais - Militares ou dos Bombeiros-Militares, por se tornar incompatível com o mesmo ou 

demonstrar incapacidade no exercício de funções Policiais Militares ou de Bombeiro Militar a ele inerentes, 

salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo; III - condenada por crime 

de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional em Tribunais Civil ou 

Militar, à pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a sentença; ou IV- 

pertencente à Partido Político ou associação, suspensos ou dissolvidos por força de disposição legal ou decisão 

judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional.” 
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os preceitos de aplicação da pena previstos no Código Penal Militar, conforme a narrativa do 

art. 12, §1º, “a” e “b” do mencionado Decreto; para apoiar a análise da autoridade julgadora, 

entretanto, a proposta da Comissão processante não vincula a decisão da autoridade 

nomeante.
30

 

A terceira fase é o julgamento pela autoridade competente, nele é definida a sanção 

aplicada, ou seja, o ius puniendi.  

O julgamento
31

 se dá através de um relatório, conhecido como solução do 

Comandante-Geral – autoridade competente – nesse relatório deverá constar uma síntese do 

processo administrativo disciplinar, especificando as acusações contidas nos autos e os 

elementos apresentados pela defesa, indicando quais foram e de que forma as provas foram 

produzidas, sem que se faça um juízo de valor, apenas analisando os fatos frente à legislação 

pertinente.  

A argumentação e fundamentação devem ser precisas, bastando que a partir das 

provas seja obtida uma conclusão plausível. Após, na parte dispositiva da decisão, as 

imputações serão julgadas procedentes ou não, aplicando as medidas que forem cabíveis.  

Ao término do Conselho de Disciplina é facultado ao administrado ingressar com 

recurso
32

 questionando qualquer etapa do processo, a previsão de fase recursal deriva de lei e 

garante ao servidor a aplicação do princípio do duplo grau nas decisões. 

                                                           
30

 “Art. 12º- Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta – por 

força do disposto no Art. 5º, LX, CF 88 é descabida a deliberação da Comissão em sessão secreta – sobre o 

relatório a ser redigido. § 1º - O relatório elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho 

de Disciplina, deve decidir se a praça PM ou BM: a) é, ou não, culpada da acusação que lhe foi feita; ou b) no 

caso do inciso III do Art. 2º, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena previstos no Código 

Penal Militar, está ou não incapaz de permanecer na Ativa ou na situação em que se encontra na inatividade. §2º- 

A decisão do Conselho de Disciplina é tomada por maioria de votos de seus membros. §3º- Quando houver voto 

vencido, é facultada sua justificação por escrito. § 4º - Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o 

Conselho de Disciplina remete o processo à autoridade nomeante.” 
31

 “Art. 13º- Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, a autoridade nomeante, dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu 

despacho, determina: I- o arquivamento do processo, se não julga a praça PM ou BM culpada ou incapaz de 

permanecer na ativa ou na inatividade; II- a aplicação de pena disciplinar, se considerar transgressão disciplinar a 

razão pela qual a praça PM ou BM foi julgada culpada; III - a remessa do processo à Autoridade de Justiça 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, se considera crime a razão pela qual a praça foi julgada culpada; ou IV- a 

reforma ou exclusão a bem da disciplina se considera que: a) a razão pela qual a praça PM ou BM foi julgada 

culpada está prevista nos incisos I, II ou IV do Art. 2º; ou b) se pelo crime cometido, previsto no inciso III do 

Art. 2º, a praça PM ou BM foi julgada incapaz de permanecer na Ativa ou na Inatividade. § 1º - O despacho que 

determina o arquivamento do processo deve ser publicado no Boletim do Comando Geral das respectivas 

Corporações e transcrito nos assentamentos da praça, PM ou BM, se esta é da ativa. § 2º - A reforma da praça 

PM ou BM é efetuada no grau hierárquico que possui na Ativa, com proventos proporcionais ao tempo de 

serviço.” 
32

 “Art. 14º - O acusado ou, no caso de revelia, o oficial PM ou BM que acompanhou o processo podem interpor 

recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior da autoridade nomeante. Parágrafo Único - 

O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da 

decisão do Conselho de Disciplina ou da publicação da solução autoridade nomeante.” 
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9.2 PENALIDADES IMPOSTAS À PRAÇA PM OU BM FINDO O CONSELHO 

DE DISCIPLINA 

 

Partindo-se de uma definição de Edmir Netto de Araújo, em seu Curso de Direito 

Administrativo, as penalidades podem ser classificadas quanto ao gênero e quanto à espécie. 

Com relação ao gênero surgem outras duas subdivisões, natureza e finalidade, nos 

importa esta última: 

 

(...) quanto à finalidade: corretivas, explosivas e revocatórias: Corretivas são penas 

que visam a emenda e a recuperação do servidor infrator, que continua no serviço 

público após a sanção aplicada. Repreensão, suspensão e multa são penalidades 

corretivas. Expulsivas: protegem o cargo ou função, e o serviço público em geral, 

objetivando o desligamento do servidor dos quadros da Administração, conforme o 

grau de incompatibilidade com o serviço público gerada pela natureza gravíssima da 

falta praticada. A demissão, que na CLT é sinônimo de “despedida”, é o exemplo 

tradicional. Com as penalidades revocatórias (o próprio nome o diz), a 

Administração revoga, a salvaguarda do interesse público, uma situação já 

estabelecida para o servidor (ou inativo). Assim, cassa-se a aposentadoria ou a 

disponibilidade, ou destitui-se (revoga-se a designação) de função gratificada, 

geralmente exercida a título precário ou em comissão.
33

 

 

Nos casos tratados neste estudo, as penalidades as quais pode dispor a Administração 

Militar, especificamente o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

ao fim do Conselho de Disciplina, estão elencadas no art. 23, do Decreto Estadual n.º 

6.579/83, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
34

 

 

Art. 23 – As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais-militares, 

segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes, 

em ordem crescente de gravidade: I – advertência; II – repreensão; III – detenção; 

IV – prisão e prisão em separado; V – licenciamento e exclusão a bem da disciplina. 

                                                                                                                                                                                     
“Art. 15º - Cabe ao Secretário de Estado de Segurança Pública, em última instância, no prazo de 20 (dias), 

contados da data do recebimento do processo julgar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos do 

Conselho de Disciplina.” 
33

 ARAÚJO. Edimir Netto de. Curso de direito administrativo, 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
34

 “Excetuando-se a punição mais gravosa que é a de licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, as demais 

punições podem ser aplicadas aos Policiais Militares por outras autoridades no grau subordinação que se 

encontrar o Policial transgressor, em todo caso, este deverá responder a um processo administrativo disciplinar, 

entretanto, não se confunde com o que tratamos nesse estudo. O processo administrativo disciplinar no caso de 

transgressões de natureza leve ou média é conhecido como Documento de Razões de Defesa, tem caráter 

sumaríssimo e apenas garante o contraditório e a ampla defesa do Policial, porém, sem observar toda a 

formalidade do Conselho de Disciplina que possui previsão legal.” 
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10. A PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

CONSOANTE O DECRETO ESTADUAL N.º 2.155 DE 13 DE OUTUBRO DE 1978 

 

A prescrição é fundamentada, como demonstrado na primeira parte deste estudo, no 

princípio da segurança jurídica, que decorre diretamente do Estado Democrático de Direito e 

visa à paz social. 

 

Art. 17º do Decreto n.º 2.155/78 - Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da 

data em que forem praticados, os casos previstos neste Decreto. Parágrafo Único – 

Os casos também previstos no Código Penal Militar como crime prescrevem nos 

prazos nele estabelecidos. 

 

A prescrição teve previsão no Decreto n.º 2.155/78, mormente tal Decreto seja 

anterior à Constituição Federal, o que demonstra um grande avanço para os Militares 

Estaduais, uma vez que os resguarda de acusações feitas a qualquer tempo. Outro grande 

ponto a ser considerado neste Decreto é o fato de que a prescrição começa a contar da data do 

fato, sem mencionar o conhecimento deste por parte da Administração, diferentemente de 

outros diplomas legais. 

Isto gera inúmeras controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais, até porque, outros 

diplomas legislativos, como o caso da Lei Federal n.º 8.112 de 11 de dezembro de 1990 que 

trata do regime jurídico dos servidores públicos da União, estabelece que o prazo 

prescricional seja de 5 (cinco) anos, porém, este começa a correr a partir da data em que o fato 

se tornou conhecido. 

Implica dizer que, se o servidor mantiver um ilícito administrativo puro na 

clandestinidade, na obscuridade, mesmo sendo considerado um ilícito grave, todavia, que não 

se configure crime ou contravenção, após 6 (seis) anos do cometimento deste, ficará a 

Administração Militar Estadual de braços atados para aplicar uma punição ao servidor. 

Quanto aos ilícitos penais, tanto o Decreto Estadual como a Lei Federal têm previsão 

de que deve ser obedecido o prazo previsto nos Códigos Penal e Penal Militar, e o dies a quo 

dos Códigos Penais prevê a data em que o crime se consumou. 

Sendo assim, no ilícito administrativo penal a prescrição é contada a partir do fato, 

tenha ou não a autoridade administrativa tido conhecimento do mesmo, o que se dá com as 

seguintes infrações: peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo 

funcional, entre outras. 
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Nestes casos, a Administração só poderá fazer uso do ius puniendi se tiver 

conhecimento do fato antes que o mesmo esteja prescrito. Se desde a data em que foi 

praticada a infração, o servidor conseguir mantê-la oculta, até a data em que o se configura o 

dies ad quem, nada restará para a Administração apurar, sendo assim, extinta a punibilidade. 

Portanto, o que pode ocorrer nesses casos, à exceção do Decreto n.º 2.155/78, é que 

com a fixação do dies a quo do prazo prescricional nos casos de ilícitos administrativos penais 

na data em que se consumou o crime e no caso dos ilícitos administrativos puros, o marco 

para o início da contagem do prazo prescricional ser o dies scientiae, o segundo, pode ter 

tratamento bem mais severo que o primeiro, na circunstância deste encontrar-se já prescrito. 

No tocante à fixação do dies a quo de incidência da prescrição, José Cretella Júnior 

defende a interpretação extensiva das disposições estatutárias a fim de que o servidor público 

se beneficie das regras penais da prescrição, vejamos: 

 

No estudo da prescrição da falta disciplinar, o aspecto mais relevante é a fixação do 

dies a quo, do momento ‘a partir do qual’ principia a fluir o prazo para a extinção da 

iniciativa de punir. O prazo, na esfera administrativa, pode escoar-se em 

decorrência: a) da inércia da Administração que, conhecendo o fato, deixa, por 

qualquer motivo, de abrir o devido processo administrativo para apurá-lo; b) da 

ignorância ou insciência do fato; c) do processo administrativo aberto, mas 

indefinidamente prolongado, até a prescrição, pelo decurso do tempo, fixado no 

Estatuto. A terceira hipótese é equiparada também ao que decorre na esfera do 

Direito Penal quando, cometida a infração, a prescrição atinge o poder punitivo do 

Estado, antes da condenação, no decorrer do processo, cumprindo à Administração 

distinguir se trata de ilícito administrativo puro ou ilícito administrativo crime. Em 

suma, a extrema gravidade da pena de demissão, não há a menor dúvida de que se 

deve dar às disposições estatutárias pertinentes interpretação extensiva, a fim de que 

o agente beneficie-se com as regras penais da prescrição “a partir do fato” e jamais 

“a partir da ciência do fato”. Do contrário, chegaríamos ao absurdo, repetimos, de 

ser beneficiado com a regra da prescrição penal o agente público que cometeu crime 

contra a Administração ao qual o Estatuto comina a pena de demissão e de ser 

prejudicado com a regra da prescrição estatutária o servidor que cometeu puro ilícito 

administrativo, ao qual, também, a pena cominada é a de demissão.
35

 

 

Exemplificando José Cretella Júnior, destaca que:  

 

Em síntese, dois fatos ocorridos na esfera administrativa, ambos paralelos, um 

configurando crime, outro não-crime, podem levar – e levam – ao seguinte 

resultado: um servidor, autor de crime, não pode ser demitido, porque ocorreu a 

prescrição “a partir do fato”, ao passo que um servidor, autor de mero ilícito 

administrativo, pode ser demitido a qualquer tempo, porque o início da fluência do 

prazo prescricional é “a partir da ciência do fato” pela autoridade, além do que a 

abertura do processo administrativo interrompe sempre a prescrição.
36
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Para alguns doutrinadores o fato do prazo prescricional começar a contar da data em 

que o mesmo se tornou conhecido pela Administração, significa dizer que beira a 

imprescritibilidade, alegando ser inadequado ao Estado permanecer indefinidamente com o 

poder de punição do servidor. Devendo o Estado, criar e manter mecanismos de controle que 

permitam o conhecimento ágil de eventuais ilícitos, não podendo ser beneficiado, face à sua 

falta de controle. Tal situação, criaria um Estado sem preocupação de eficiência, afinal a 

qualquer tempo poderia via a punir as condutas, ou ainda, não buscar conhecer os ilícitos para 

que os prazos não fossem iniciados. 

Para Edmir Netto de Araújo, a situação se afigura como uma aberração dos 

dispositivos estatutários federais: 

 

(...) certas aberrações decorrentes dos dispositivos estatutários, especialmente 

federais, como se acham em vigor, mesmo cumprida a determinação constitucional 

(art. 37, §5º) para fixação, por lei, dos prazos de prescrição de ilícitos 

administrativos. 1) a primeira delas: a prescrição da ação disciplinar do ilícito 

administrativo que ocasiona demissão, mesmo agravada, tem seu termo inicial da 

data do conhecimento da infração, ao passo que a falta-crime a tem na data do fato. 

Ou seja, é provável que, muitas vezes, a infração mais grave deixa de ser punível 

antes da infração menos grave. 2) A fixação do dies a quo na data do conhecimento 

da autoridade, e interrupção da prescrição pela instauração do respectivo 

procedimento administrativo levam a outros absurdos: será quase impossível ao 

servidor, especialmente federal, na prática livrar-se de punição.
37

 

 

Não obstante as argumentações dos doutrinadores acima exposto, este não é o 

entendimento da União e tampouco da jurisprudência dos Tribunais Superiores. Um parecer 

oriundo da Advocacia Geral da União, GQ – 55/1995, que é vinculante por força da Lei 

Complementar n.º 73/93, aduz: 

 

A inércia da Administração somente é suscetível de se configurar em tendo 

conhecimento da falta disciplinar a autoridade administrativa competente para 

instaurar o processo. Considerar-se a data da prática da infração como de início do 

curso do lapso temporal, independentemente do seu conhecimento pela 

Administração, sob a alegação de que a aplicação dos recursos públicos são objetos 

de auditagens permanentes, beneficiaria o servidor faltoso, que se cerca de cuidados 

para manter recôndita sua atuação antissocial, viabilizando a mantença do proveito 

ilícito e a impunidade, bem assim não guardaria conformidade com a assertiva de 

que a prescrição viria inibir o Estado no exercício do poder-dever de restabelecer a 

ordem social, porque omisso no apuratório e apenação. 

 

Para o STJ, além da questão da extensão da interpretação dos estatutos ao que prevê 

a lei penal, na fixação do dies a quo, ainda subsiste duas correntes de discussões doutrinárias 

e jurisprudencial, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da pretensão estatal de 
                                                           
37
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punir o servidor que comete infração disciplinar é contado: 1) a partir da data em que o fato 

tornou-se conhecido pela autoridade que tem competência para instaurar o processo 

administrativo disciplinar ou 2) a partir da data em que o fato tornou-se conhecido por alguma 

autoridade do serviço público.  

O STJ consagrou a segunda posição, conforme publicado no Informativo STJ n.º 

543, vejamos: 

 

Primeira Seção DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE AÇÃO DISCIPLINAR. No 

âmbito de ação disciplinar de servidor público federal, o prazo de prescrição da 

pretensão punitiva estatal começa a fluir na data em que a irregularidade praticada 

pelo servidor tornou-se conhecida por alguma autoridade do serviço público, e não, 

necessariamente, pela autoridade competente para a instauração do processo 

administrativo disciplinar. Isso porque, de acordo com o art. 142, § 1º, da Lei 

8.112/1990, o prazo prescricional da pretensão punitiva começa a correr da data em 

que a Administração toma conhecimento do fato imputado ao servidor. Ressalte-se 

que não se desconhece a existência de precedentes desta Corte no sentido de que o 

termo inicial da prescrição seria a data do conhecimento do fato pela autoridade 

competente para instaurar o PAD. No entanto, não seria essa a melhor exegese, uma 

vez que geraria insegurança jurídica para o servidor público, considerando, ademais, 

que o § 1º, supra, não é peremptório a respeito. Pressupõe, tão só, a data em que o 

fato se tornou conhecido. Assim, é patente que o conhecimento pela chefia imediata 

do servidor é suficiente para determinar o termo inicial da prescrição, levando-se em 

conta, ainda, o art. 143 da mesma lei, que dispõe que “A autoridade que tiver ciência 

de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, 

mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 

ampla defesa.
38

 

 

Malgrado o posicionamento relatado acima, o dispositivo o qual tratamos com maior 

ênfase neste estudo, o Decreto n.º 2.155/78, não causa dúvidas diante da fixação do termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, está explícito no art. 17 deste diploma, que é 

contado a partir da data do fato, conforme entendimento da doutrina. 

Apesar do Decreto ser anterior à Constituição Federal, este dispositivo veio de forma 

a garantir a prescritibilidade do ilícito administrativo puro e a equipará-lo ao ilícito 

administrativo penal, no que tange ao dies a quo do prazo prescricional. 

Portanto, a Administração Militar, deve cuidar para que os mecanismos de controle 

de seus servidores estejam em perfeito funcionamento, evitando com que estes mantenham 

alguma conduta na obscuridade. Isto é perfeitamente possível para a Administração, como 

aduz grande parte da doutrina, sendo também sua função, a de controle, fiscalização, dos 

próprios atos. 
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10.1 SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

 

 O Decreto n.º 2.155/78 não especificou como se dá a suspensão e interrupção do 

prazo prescricional, portanto, conforme o ordenamento jurídico vigente e o posicionamento da 

doutrina e jurisprudência, vigora o entendimento de que este se dá, de acordo com a Lei 

8.122/90, art. 142, §3º, ou seja, até a abertura de sindicância ou a instauração de processo 

disciplinar, que interrompe a prescrição até a decisão final. 

O entendimento majoritário é que se reinicia o prazo prescricional no momento que a 

Administração dá início a estes processos. 

Vejamos alguns julgados dos Tribunais acerca do tema prescrição do processo 

administrativo disciplinar: 

 

AGRAVO DO ART. 557, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DIREITO 

ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO QUE EXCLUIU 

O APELANTE DOS QUADROS DA POLICIA MILITAR. O Direito Penal tutela a 

liberdade, ao passo que o Direito Administrativo tutela a probidade administrativa. 

Prescrição inocorrente, considerando que o prazo de 6 anos restou suspenso pela 

instauração de processo administrativo disciplinar. Decisão do Comandante Geral da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que não é vinculada a conclusão do 

Conselho de Disciplina, desde que o faça de forma motivada e proporcional. Ato 

imputado ao apelante que possui natureza grave, sendo atentatório à Corporação 

Militar. Inocorrência de prescrição. Legitimidade do ato. Inexistência de vício. - 

Decisão agravada mantida. - Recurso improvido.
39

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DESERTOR. ATO 

ADMINISTRATIVO QUE O AFASTOU DEFINITIVAMENTE DA 

CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.1. Alegação de prescrição do crime de 

deserção e de incompetência do Comandante-Geral da Polícia Militar para declarar o 

afastamento definitivo do autor.2. O crime de deserção, confessado pelo autor, está 

previsto no Código Penal Militar no art. 187.3. É crime permanente e o prazo 

prescricional passa a contar a partir da data em que cessa a permanência, no caso 

presente, no dia em que o autor se apresentou à autoridade policial. Precedentes 

jurisprudenciais. 4. No que diz respeito ao procedimento administrativo, é orientado 

pelo Decreto Lei Estadual n. 2.155/78 Conselho de Disciplina da Polícia Militar e do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e pela Lei Estadual n. 443/81, 

Estatuto dos Policiais Militares do Rio de Janeiro. 5. O Comandante-Geral da 

Polícia Militar é a autoridade competente para proferir a decisão final, podendo, 

ainda, discordar do parecer e decisão do Conselho Disciplinar. SENTENÇA 

MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
40

 

 

CARLOS CESAR DA COSTA ajuizou ação declaratória contra ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO. O autor, bombeiro militar, diz que foi condenado, por sentença 
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transitada em julgado, a 06 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de 

peculato. Narra que, posteriormente, respondeu a procedimento administrativo, que 

culminou com a sua expulsão das fileiras militares. Sustenta a ilegalidade desse ato, 

porque antes mesmo de instaurada a comissão disciplinar já havia transcorrido a 

prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo. Pede a nulidade do ato de 

exclusão, com a sua reintegração. A sentença julgou improcedente o pedido (fls. 

100/102). Recurso do autor reeditando os seus argumentos (fls. 103/119). 

Contrarrazões em prestígio do julgado (fls. 122/129). Parecer do Ministério Público 

pelo desprovimento do recurso (fls. 154/159). É o relatório. De acordo com o art. 17, 

parágrafo único, do Decreto Estadual nº 2.155/78, que dispõe sobre o Conselho de 

Disciplina da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro: 

Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, os casos 

previstos neste Decreto. Parágrafo Único: Os casos também previstos no Código 

Penal Militar como crime prescrevem nos prazos nele estabelecidos. Na hipótese dos 

autos, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, 

do Código Penal Militar (fl. 20). Logo, a prescrição para a punição disciplinar deve 

ser regulada por este diploma legal. E, segundo o CPM, o prazo prescricional para a 

pena imposta ao autor (seis anos) seria de doze anos, conforme se infere do 

art. 125, IV . Desse modo, se o crime ocorreu em 2001 e o PAD instaurado em 2011, 

não houve o transcurso do prazo prescricional. Ante o exposto, nego seguimento ao 

recurso, monocraticamente, com aplicação do artigo 557, caput, do CPC.
41

 

 

Apelação cível. Direito administrativo. Servidor público militar. Instauração de 

Conselho Disciplinar no ano de 2013, com a finalidade de apuração de eventual 

conduta penal militar praticada pelo autor no ano de 1999. Tese de prescrição que 

não se acolhe. Correta aplicação pelo magistrado sentenciante do artigo 17 do 

Decreto Estadual nº 2.155/1978, que dispõe que os casos também previstos no 

Código Penal Militar como crime prescrevem nos prazos nele estabelecidos, sendo 

de vinte anos na hipótese. Seguimento negado ao recurso de apelação interposto 

pelo autor, na forma do artigo 557, caput, do CPC.
42
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11. CONCLUSÃO 

 

Como visto, o decurso do tempo, é motivo de estudo de inúmeras ciências e a ciência 

jurídica não deixou de se debruçar sobre esse fato, razão de divergências doutrinárias. O 

tempo faz desaparecer provas, torna os testemunhos menos sólidos, pois, a própria memória 

humana padece com a passagem deste. 

O instituto da prescrição, tem fundamento no princípio da segurança jurídica, que é 

uma das bases do Estado Democrático de Direito, ao lado do princípio da Legalidade. Sem a 

segurança jurídica, ficam frágeis todos os demais institutos de Direito. A paz social, as 

relações jurídicas, dependem intrinsecamente de que estejam garantidos que os ordenamentos 

jurídicos existentes e em pleno funcionamento tendo as ações um prazo razoável para serem 

levadas ao juízo, sob pena de cometimento de injustiças.  

A Constituição da República Federativa de 1988 em seu preâmbulo afirmou que a 

segurança é um dos valores supremos do Estado Democrático, sendo assim, o instituto da 

prescrição foi levado da seara do Direito Penal a todas as demais esferas do ordenamento 

jurídico, incluindo o Direito Administrativo. 

A prescrição administrativa visa a proteger tanto os administrados como a 

Administração, uma vez que, indica prazos para que a Administração reveja seus atos, 

conforme prevê o princípio da autotutela, prazo para a aplicação de sanções administrativas e 

também prazo para que se recorra de uma decisão administrativa. Proporcionando assim, 

estabilidade nas relações administrativas entre o Estado e seus servidores públicos e seus 

administrados e entre estes últimos com o Estado. 

A supremacia do interesse público e o instituto da prescrição, não operam em lados 

opostos, pois como dito a prescrição está umbilicalmente ligada à segurança jurídica e esta ao 

Estado Democrático. O interesse público é o objetivo maior do Estado, e é interesse da 

coletividade a paz social, a estabilidade das relações, portanto, cabe a este promover a justiça, 

segurança e o bem-estar dos indivíduos. A prescrição há muito é reconhecida no Brasil, 

porém, é voz corrente no processo administrativo que a perda de algum direito do Estado em 

razão da prescrição opera em favor do administrado e contra a Administração Pública, quando 

o correto é sempre dizer que a prescrição é sempre em favor do Estado, uma vez que fundada 

na segurança jurídica. 

O processo administrativo é garantia do administrado, visa a dar maior segurança nas 

relações com o Estado, e este por sua vez, ganha maior confiabilidade e transparência, 
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atuando conforme os fundamentos constitucionais previstos no art. 37. São classificados pela 

doutrina como processos administrativos em que há controvérsias, ou conflitos de interesses e 

processos administrativos em que há acusados, é o caso do processo administrativo 

disciplinar. 

O jus puniendi do Estado, na esfera administrativa, nasce a partir de uma prática 

ilícita perpetrada contra a Administração Pública. É dividido entre ilícito administrativo puro, 

cuja previsão legal encontra-se nos estatutos e regulamentos do órgão específico ao qual 

pertence o agente e ilícito administrativo penal, o qual tem previsão na legislação citada e na 

legislação penal do Estado. Essa divisão ocasiona consequências diversas ao servidor. 

Embora exista o ilícito administrativo penal, é pacífico na doutrina e na 

jurisprudência a independência dessas esferas, portanto, a responsabilização do servidor não 

depende do pronunciamento da justiça e obviamente, o contrário também se aplica. A única 

hipótese em que a instância administrativa se vincula ao juízo criminal é se numa única 

prática considerada crime, o servidor for absolvido no âmbito judicial por negativa do fato ou 

de sua autoria, as demais cláusulas de absolvição, não repercute na esfera administrativa. 

A sanção administrativa e a sanção penal guardam similaridades, por exemplo, 

ambas derivam de lei anterior que as definam, a doutrina majoritária entende que a 

disposições prescritivas que vigoram no Direito Penal devem ser operadas no direito 

disciplinar, embora os ordenamentos jurídicos e a Jurisprudência sejam no sentido oposto, os 

princípios da isonomia, da proporcionalidade, a proibição da reformatio in pejus e do non bis 

in idem, aplicados ao Direito Penal também são encontrados no Direito Administrativo 

Disciplinar. 

Além dos citados acima, os princípios aplicados ao processo administrativo 

disciplinar derivam da Constituição Federal, são eles: o princípio do devido processo legal, 

que se desdobra em dois outros princípios, o contraditório e a ampla defesa; o princípio da 

publicidade, cuja previsão encontra-se no art. 37; o princípio da objetividade; o princípio da 

motivação, com o dever de fundamentar as decisões; o princípio do tratamento isonômico 

entre as partes, mesmo que o Estado esteja no polo ativo e exerça o papel de julgador do 

processo, sempre com a finalidade de atingir o interesse público e o princípio do juiz natural, 

que exprime a competência da autoridade que irá formular a acusação, processar e julgar. 

O processo administrativo disciplinar de que dispõe o Decreto Estadual n.º 2.155/78 

é o Conselho de Disciplina no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado 

do Rio de Janeiro.  
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Para ser julgado pelo Conselho de Disciplina, o Militar Estadual deve ser Aspirante a 

Oficial ou contar com mais de 10 (dez) anos de serviço, ou seja, ser Praça com estabilidade 

assegurada no Estatuto de cada Corporação. 

A prática de uma transgressão de natureza grave, capitulada no Estatuto ou no 

Regulamento Disciplinar; ou de ato que afete a honra pessoal, o pundonor Policial Militar ou 

de Bombeiro Militar, ou decoro da classe; ou a prática de infração penal que repercuta na 

esfera administrativa; e ainda outras causas constantes no art. 2º do Decreto n.º 2.155/78, 

submete o Militar Estadual ao Conselho de Disciplina 

O Conselho de Disciplina segue o rito legal, sendo composto por 3 (três) oficiais, 

nomeados pelo Comandante-Geral de cada Corporação. À Comissão processante cabe 

apresentar ao acusado o Libelo Acusatório e garantir-lhe o contraditório e a ampla defesa no 

processo. Ao final confeccionar relatório, o qual será utilizado, não de forma vinculada, pela 

autoridade competente, o Comandante-Geral, para fundamentar sua decisão. Esta decisão 

pode ser pelo arquivamento, sem qualquer punição ao Militar ou à aplicação de sanção 

administrativa prevista no regulamento disciplinar que pode chegar à exclusão do mesmo dos 

quadros da Corporação. 

Este diploma jurídico, embora tenha sido decretado no ano de 1978, já apresentava 

de forma expositiva, em seu art. 17, o prazo prescricional da pretensão punitiva da 

Administração Militar, embora um pouco maior que dos demais diplomas legais, fixado em 6 

(seis) anos. 

A fixação do dies a quo do prazo prescricional, é causa maior de divisão entre a 

doutrina e a jurisprudência. Uma vez que a maioria dos ordenamentos jurídicos referentes ao 

regime jurídico dos servidores públicos derivam da Lei Federal 8.112/91 que dispõe em seu 

art. 142, §1º “o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 

conhecido” e aduz em seu § 2º que “os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-

se às infrações disciplinares capituladas também como crime”, conforme as regras do 

direito penal, o prazo de prescrição conta-se da data do fato, assim, afirma a doutrina que 

poderá ocorrer – e ocorre – de um fato capitulado como crime se ver prescrito, diante da 

passagem do tempo e uma transgressão da disciplina, um ilícito administrativo puro, não 

prescrever, passados muitos anos de seu cometimento, porquanto, a autoridade administrativa 

não teve conhecimento. Alega ainda, que pode beirar a imprescritibilidade, uma vez que a 

Administração poderá quedar-se inerte ao invés de eivar esforços para o controle de seus 

servidores. 
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A jurisprudência diverge da doutrina e aplica o disposto nos ordenamentos jurídicos 

encontrados, excetuando-se o regime dos servidores públicos do Estado de São Paulo que tem 

capitulação conforme o entendimento doutrinário. 

Em consonância com a doutrina majoritária que defende que o dies a quo deve 

contar da data do fato e não do conhecimento deste por parte da Administração, o art. 17 do 

Decreto n.º 2.155/78, conta exatamente com esta previsão legal, aplicando-se as mesmas 

regras do Direito Penal na fixação do termo inicial de contagem do prazo prescricional, sem 

abrir margem às interpretações. 

Imperioso mencionar que de acordo com a previsão do art. 17, é dever da 

Administração Pública Militar criar mecanismos de controle dos atos de seus servidores, 

assim como o é a todas as outras Administrações, porém, esta em especial, uma vez que sua 

inércia poderá causar severos danos à Administração e beneficiar o Militar transgressor, sendo 

responsabilizado o servidor que deu causa à prescrição de determinada fato pela sua omissão. 

 



51 
 

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARAÚJO. Edimir Netto de. Curso de direito administrativo, 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 

2015. 

 

 

ÁVILA, Humberto Bergmann. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

 

BARROSO, Luís Roberto. A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo: 

reflexões sobre direito adquirido, ponderação de interesses, papel do Poder Judiciário e dos 

meios de comunicação, Revista do Instituto dos Advogados Brasileiros, Vol. 34, nº 94, 2000. 

 

 

BARROSO, Luís Roberto. Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o 

princípio da supremacia do interesse público. In: SARMENTO, Daniel (Coord.), Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

 

 

CRETELLA JUNIOR, José. Prática de processo, 6ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008. 

 

 

CRETELLA JÚNIOR, José. Prescrição da falta administrativa, Revista dos Tribunais, nº 

544, 1981. 

 

 

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 

9ª Ed, São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

 

HUNGRIA, Nelson. Ilícito administrativo e ilícito penal, Revista de Direito Administrativo, 

Seleção Histórica, 1994-1995. 

 

 

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno, 19º Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. 

 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 25º Ed. São Paulo: Malheiros, 

2000. 

 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 33ª Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015. 

 

 

MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios constitucionais de Direito Administrativo 

Sancionador, São Paulo: Malheiros, 2007. 



52 
 

 

 

PAULSEN, Leandro. Segurança jurídica, certeza do direito e tributação: a concretização 

da certeza quanto à instituição de tributos através das garantias da legalidade, da 

irretroatividade e da anterioridade, Porto Alegre: Livro do Advogado, 2006. 

 

 

ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Revista de Informação Legislativa – Princípios 

constitucionais do processo administrativo no Direito brasileiro, Ano 34, n.º 136, Brasília, 

1997. 

 

 

SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança Jurídica e Jurisprudência: um enfoque 

filosófico-jurídico, São Paulo, Editora: LTR, 1996. 

 

 

VAROTO, Renato Luiz Mello. Prescrição no processo administrativo disciplinar, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 


