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“There is a perceptible trend in world legal 

systems today towards a third model based on 

responsibility toward the “consumers” of law 

and justice: the citizens of each society at 

whose service the legal system must work”.  

(Mauro Cappelletti)



 

 

RESUMO 

Trata-se de estudo sobre o controle administrativo disciplinar ao qual se submetem os 

magistrados brasileiros realizado com o objetivo de demonstrar que o Poder Judiciário, 

malgrado as reformas legislativas havidas, carece da implantação de um controle mais efetivo 

sobre a atuação de seus membros, de modo a afastar a sensação de impunidade instalada no 

imaginário popular, decorrente da proteção exacerbada da autonomia, independência e 

imparcialidade garantidas aos juízes. A monografia descreverá a classificação de 

responsabilização dos juízes adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o controle 

disciplinar exercido sobre a atuação dos agentes públicos em geral e o controle administrativo 

disciplinar destinado aos membros da magistratura nacional, oportunidade em que serão 

analisadas de forma sistemática as normas esparças aplicáveis à espécie, no que se refere aos 

deveres, às vedações, às garantias, aos procedimentos, às penalidades e às hipóteses de 

responsabilização previstas.  

Palavras-chave: Magistratura Nacional. Poder Judiciário. Controle administrativo 

disciplinar. Responsabilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper is about the disciplinary administrative control to which the Brazilian judges are 

submitted,   implemented with the objective to demonstrate that the judiciary institution, 

despite the already implemented legislative reforms, does need a more effective control on the 

behavior of their members, in order to extinguish the sensation of impunity settled on the 

people imaginary, as a result of the exaggerated autonomy, independency and impartiality 

granted to the judges.  The monograph will describe the classification of the liability of the 

judges adopted by the jurisdictional Brazilian organization, the disciplinary control on the 

behavior of the public agents, in general, and the disciplinary administrative control   exerted 

on the members of the national magistracy, opportunity when the rules will be systematically 

analyzed, with regard their duties, impediments, guarantees, penalties and the considered 

hypothesis of liability.  

Key-words: National Magistracy. Judicial  Power.  Disciplinary  Administrative   Control.  

Liability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dificuldade de se responsabilizar os juízes, seja por seu comportamento pessoal, 

pelo exercício da atividade jurisdicional ou pela prática de condutas ilícitas, é enfrentada pela 

sociedade brasileira desde o início de sua constituição. Em verdade, a origem de tal problema 

precede à criação da própria figura do juiz.   

A sociedade romana, antes de Cristo, já tinha que lidar com os obstáculos 

impostos pelos dirigentes sociais de sua época à responsabilização dos agentes pelo exercício 

da função pública, em especial, no que se refere à atividade jurisdicional precocemente 

desempenhada.  

Mesmo após o decurso de vários séculos de transformações sociais, na transição 

da Idade Média para a Idade Moderna, época em que vigorou o pensamento absolutista, 

cultivava-se a ideia de irresponsabilidade, desta feita, do Estado e de seus agentes pelos atos 

praticados em nome do poder público a eles conferido. 

Com o advento do Iluminismo e o fomento de filosofias liberal-democráticas, tal 

concepção foi substituída para atribuir responsabilidade ao Estado e aos agentes públicos pela 

prática de seus atos funcionais.  

Ainda assim, mesmo com a formação do Estado democrático de direito nos 

moldes vividos pela sociedade brasileira atual, a responsabilização dos agentes públicos não é 

uma tarefa simples, especialmente quando se trata de um membro da magistratura nacional. 

O juiz, membro do Poder Judiciário e principal responsável pela tutela 

jurisdicional dos direitos, garantias e deveres dos cidadãos sob sua jurisdição, em virtude das 

peculiaridades da atividade funcional que exerce, e, consequentemente, do papel que 

representa na sociedade, recebe tratamento diferenciado pelo ordenamento jurídico naquilo 

que se refere tanto a sua conduta pessoal quando profissional.  

Para a realização da Justiça, aos magistrados é atribuída uma série de deveres, mas 

também são conferidas garantias e prerrogativas que os diferenciam dos demais agentes 

públicos nas esferas de controle político, social, penal, civil e disciplinar exercido pelo Estado 

em parceria com a sociedade. 

É cediço que a natureza da atividade profissional desenvolvida pelo magistrado 

exige a garantia de maior autonomia e independência funcional em seu favor. Contudo, tais 
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garantias não se prestam a amparar a impunidade dos juízes pelos atos ilícitos por eles 

praticados. 

Nessa perspectiva, com o intuito de destacar a importância da efetividade do 

controle disciplinar dos magistrados para a realização da Justiça em benefício da sociedade 

brasileira, o presente trabalho se propõe à análise dos procedimentos de responsabilização e 

controle disciplinar do juiz, a partir do conceito de responsabilidade judicial criado por Maro 

Cappelletti (1989). 

Para tanto, serão apresentados os precedentes históricos da responsabilização 

judicial e os tipos de responsabilidade judicial de acordo com a classificação criada por 

Cappelletti (1989). 

Em seguida, será feita a análise do conceito de responsabilidade disciplinar, bem 

como de seu objeto, para então proceder à descrição do procedimento administrativo 

disciplinar aplicado aos servidores públicos em geral, de modo a traçar um parâmetro para a 

análise do processo administrativo disciplinar destinado ao controle dos magistrados no Brasil 

e da importância de sua efetividade. 

O estudo foi desenvolvido através de pesquisa doutrinária, legislativa e 

jurisprudencial, utilizando-se como material bibliográfico as obras de referência sobre o tema, 

dissertações as quais tratam do assunto, bem como os artigos de periódicos acadêmicos que se 

prestam à análise da responsabilidade do juiz, em especial, pela prática de infrações 

disciplinares no âmbito de exercício da atividade jurisdicional.  

Para uma melhor abordagem do tema proposto, o presente trabalho foi dividido 

em três capítulos. 

No primeiro capítulo, traçou-se um panorama geral acerca da problemática que 

cerca o instituto da responsabilização judicial, a partir dos precedentes históricos que levaram 

à sua institucionalização. Empreendeu-se a análise do conceito de responsabilidade judicial, 

para, empós, promover o estudo do sistema de classificação da responsabilidade judicial 

desenvolvido por Mauro Cappelletti (1989). 

No segundo capítulo, a fim de contextualizar o estudo do controle disciplinar 

previsto em face da magistratura nacional, apresentou-se a relação entre a Administração 

Pública e o poder disciplinar, bem como as normas aplicáveis ao controle administrativo 

decorrente do exercício desse poder. Delimitou-se a abrangência subjetiva e objetiva da tutela 

disciplinar promovida pela Administração, indicando-se os titulares da competência para 
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apuração e aplicação de sanções ante a prática de ilícitos disciplinares. Ao final, descreveu-se 

os procedimentos disciplinares previstos pela legislação vigente, aprofundando-se a análise do 

processo administrativo disciplinar à luz dos princípios constitucionais e infraconstitucionais 

aplicáveis. 

No terceiro e último capítulo, empreendeu-se, a partir das normas aplicáveis à 

espécie, a análise do controle disciplinar exercido pelo próprio Poder Judiciário sobre seus 

juízes. Delimitou-se a abrangência subjetiva da tutela disciplinar ante a estrutura 

organizacional do Judiciário brasileiro. No que concerne à abrangência objetiva, fez a análise 

dos deveres, vedações e garantias atribuídos ao juiz sob a ótica da Constituição Federal de 

1988, das normas infraconstitucionais e do Código de Ética da Magistratura Nacional. Por 

fim, ao apresentar a competência para o exercício do controle disciplinar, realizou-se o estudo 

dos procedimentos e penalidades previstos para apuração e responsabilização do magistrado 

quando da prática de infrações administrativas.  
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2 RESPONSABILIZAÇÃO DOS JUÍZES 

 

Em um contexto de crescente dinamismo das relações jurídicas reguladas pelo 

Poder Judiciário, o qual se contrapõe a um processo legislativo que não se desenvolve no 

mesmo ritmo, sendo, portanto, recorrente a existência de leis obsoletas, vagas e imprecisas; é 

necessária a adoção de uma postura mais ativa e integrada por parte do magistrado para que o 

ideal de justiça que se almeja seja efetivamente alcançado.  

Por outro lado, na medida em que a sociedade brasileira precisa de um maior 

ativismo judicial, isto é, de juízes mais proativos, para que haja efetiva expansão dos poderes 

conferidos aos magistrados, é essencial a concessão de maior autonomia e independência ao 

Judiciário.   

Ocorre que, frequentemente, o poder é conferido sem a atribuição da 

correspondente responsabilidade, o que vai de encontro ao ideal liberal democrático, o qual 

defende a proporcionalidade entre poder e dever, mais conhecido como sistema de pesos e 

contrapesos (CAPPELLETTI, 1989, p. 18).  

Houve, por muito tempo, obstáculos à responsabilização judicial. Amparados nos 

princípios “the King can do no wrong” e “res judicata facit jus”, os Estados Absolutistas 

defendiam a ideia de que a soberania era inconciliável com a responsabilidade do Estado e, 

consequentemente, de seus agentes, dentre eles, os juízes. Graças ao Iluminismo, com o 

surgimento de ideais liberais, tais princípios foram afastados, visto que incompatíveis com o 

liberalismo democrático (CAPPELLETTI, 1989, p. 24-30). Assim, “de l'irresponsabilité de 

principe on est finalement passé au pincipe de la responsabilité” (FABRE apud 

CAPPELLETTI, 1989, p. 26). 

Nonet e Selnick criaram então o modelo da Responsive Law, o qual “se esforça 

para realizar o equilíbrio entre independência e responsabilidade-controle social, com o fim de 

evitar, ao mesmo tempo, a sujeição e igualmente o fechamento e o isolamento da 

magistratura”. (CAPPELLETTI, 1989, p. 10). 

A partir desse modelo de responsabilização, ao mesmo tempo em que o 

magistrado deve gozar de independência e imunidade como forma de proteger a sua atuação, 

a sociedade não pode ser penalizada pela liberdade de seus juízes (CAPPELLETTI, 1989, 

p.33). 

No que tange ao ordenamento jurídico brasileiro, as garantias conferidas aos 
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membros da magistratura com o fim de assegurar a independência do Poder Judiciário, em 

benefício da Justiça, produziram a falsa ideia de intangibilidade e infalibilidade do juiz, 

ressalte-se, não reconhecida nos demais agentes públicos, gerando o efeito contraditório de 

isentar o Estado e seus agentes de responsabilidade pelos danos injustos causados àqueles que 

buscam a tutela jurisdicional justamente para que seja feita justiça. (DI PIETRO, 2012, p. 

719). 

Nessa perspectiva, o presente capítulo tem como objetivo descrever os tipos e 

meios de responsabilização dos magistrados previstos pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.1 CONCEITO DE RESPONSABILIDADE JUDICIAL 

 

Afirma Cappelletti (1989, p. 16) que, em muitos idiomas ocidentais, o vocábulo 

“responsabilidade” apresenta significado ambíguo, compreendendo tanto um dever quanto um 

poder daquele a quem se atribui. Não foge essa regra a língua portuguesa, veja-se: 

 

Res.pon.sa.bi.li.da.de s.f. 1 dever ou capacidade de responder pelos atos próprios 

ou de outros <desde pequeno demonstra ter muita r.> 2 qualidade de se poder 

atribuir a alguém ou a algo a causa de um fato, situação etc. <é dele a r. por nossa 

desgraça> (HOUAISS, 2004, P.643). 
 

Nesse sentido, a expressão responsabilidade judicial significa tanto o poder dos 

juízes de exercer a função pública que lhe foi atribuída, julgar, quanto o seu dever de 

“prestação de contas” em relação ao exercício de tal poder-responsabilidade. Com efeito, por 

ser regulado por princípios e normas, o referido poder-dever enseja a possibilidade de 

responsabilização, isto é, aplicação de sanções em caso de violação das regras dispostas 

(CAPPELLETTI, 1989, p. 17). 

Consectário lógico, à medida que houvesse a expansão do poder dos juízes, 

deveria haver proporcional aumento de sua responsabilidade na esfera de cumprimento de 

seus deveres, o que não ocorre na prática. 

Nesse contexto, amplia-se o problema da responsabilização dos magistrados, o 

qual o presente trabalho pretende analisar no âmbito do direito administrativo disciplinar.  

 

2.2 PRECEDENTES HISTÓRICOS 
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O estudo da responsabilidade judicial remonta à análise do desenvolvimento das 

sociedades humanas desde o advento do antigo império romano, cuja orientação jurídica 

serviu de base para a criação do Civil Law, sistema jurídico ao qual o ordenamento brasileiro 

se vincula.   

O direito processual romano pode ser divido em três fases distintas: legis actiones, 

formular e extraordinária cognitio (PALAZZOLO apud LASPRO, p. 24). 

Durante o período da legis actiones (735-17 a.C.), a atividade judicial era exercida 

pelos reis ou pontífices, os quais, em razão do papel que representavam na sociedade, não 

estavam sujeitos à responsabilização judicial. Com o crescimento da urbe e o consequente 

crescimento da sociedade, surgiram os juízes. À época, o processo era excessivamente 

formalista e o juiz não podia se omitir na função de julgar, razão pela qual foram criadas as 

primeiras regras de responsabilização judicial para os casos de omissão (LASPRO, 2000, 

p.27). 

Durante o período formulas (149 ou 126 a.C. – IV  d.C.), os juízes passaram a 

serem responsabilizados quando agissem de forma desidiosa e julgar de forma contrária ao 

entendimento consolidado e, ainda, no caso de o magistrado se apoderar da coisa litigiosa. 

Não havia, porém, previsão de recurso para as decisões (LASPRO, 2000, p.29-32).  

Na última etapa da evolução jurisdicional romana, extraordinária cognitio, a qual 

se estende até o final do Império Romano (476 d.C.), o juiz passou a acumular competências, 

ficando responsável por julgar e executar os julgados. Já havia previsão de recurso contra as 

decisões, bem como de punição dos juízes em caso de corrupção, sendo bastante comum a 

pena de morte. É nesse contexto que nasce a responsabilidade penal (LASPRO, 2000, p.32-

37). 

Com o enfraquecimento do Império Romano (417 d.C.), houve o fortalecimento 

dos visigodos, mais conhecidos como bárbaros, cujo ordenamento jurídico previu as primeiras 

regras de responsabilização civil do juiz em caso de prejuízo das partes decorrente de sua 

atuação jurisdicional (LASPRO, 2000, p.41). 

Com a instalação dos bárbaros na Europa, já na transição da Idade Média para a 

Idade Moderna, foram criadas as filosofias absolutistas, as quais deram margem ao 

surgimento de um período de irresponsabilidade judicial. No âmbito do direito público, havia 

a irresponsabilidade do Estado. Já no âmbito das relações privadas, aquele que causasse dano 

deveria repará-lo (LASPRO, 2000, p.66). 
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As justificativas para a irresponsabilidade se baseavam na ideia de soberania do 

Estado, o qual “jamais age ou se omite para causar um dano ilícito ao súdito, vez que sua 

atividade essencial é a busca do bem da sociedade” (LASPRO, 2000, p.67), ou seja, na 

máxima “the King can do no wrong”. A sociedade, então, deveria se submeter aos efeitos 

decorrentes da atuação do Estado e seus agentes em detrimento de suas garantias individuais.  

Com o advento do Iluminismo, século XVIII, houve o afastamento da teoria da 

imunidade estatal, em virtude do que o Estado passou a responder pelos atos praticados por 

seus agentes.  

A responsabilidade do Estado começou a ser aferida a partir de critérios 

subjetivos, uma vez verificado o dano, este deveria ser reparado quando oriundo de falha na 

prestação do serviço estatal (LASPRO, 2000, p.72).  

No que tange a atividade jurisdicional, porém, houve maior resistência para a 

responsabilização do Estado e seus agentes, uma vez que essa atividade era vista como uma 

expressão pura da soberania do Estado, o que contrastava com a ideia de responsabilização.  

Com a teoria da separação dos poderes, o princípio tradicional da independência 

do Poder Judiciário, em prol da realização de uma justiça natural, instituiu o equivocado 

entendimento de que o exercício da função judiciária estaria isento de responsabilização. 

Ocorre que a atividade jurisdicional é uma atividade estatal como qualquer outra, 

logo, não há fundamentação plausível para a isenção de responsabilidade. Por esta razão, com 

o fomento dos ideais democráticos e igualitários, a responsabilidade do Estado pelos danos 

decorrentes da atividade jurisdicional passou a ser aceita e defendida (DERGINT, 1994, 

p.226). 

Em um contexto de rápida e dinâmica evolução das relações humanas, não possui 

mais o magistrado uma posição de mero aplicador do direito. O papel do juiz ultrapassa a 

simples interpretação da norma, o que lhe confere maior poder e, consequentemente, 

responsabilidade. Eis os fundamentos para a responsabilização do juiz. 

 

2.3 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS JUÍZES 

SEGUNDO CAPPELLETTI 

 

Certo de que a responsabilização do magistrado se apresenta como um mecanismo 

de manutenção do equilíbrio entre a sua independência e o seu dever democrático de “prestar 
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contas” (CAPPELLETTI, 1989, p. 33), a partir de estudo comparado de diversos 

ordenamentos jurídicos, Cappelletti (1989, p. 35) apresenta os critérios existentes para se 

classificar os tipos de responsabilidade judicial. 

O primeiro critério diz respeito ao ente ou a pessoa a quem o juiz deve responder. 

Já o segundo, adota como parâmetro o indivíduo titular da responsabilidade. Há ainda o 

critério que se baseia no tipo de erro ou violação de que deriva a responsabilidade. Contudo, 

ao invés de adotar algum dos parâmetros descritos, Cappelletti (1989, p. 36) defende a divisão 

da responsabilidade judicial em quatro tipos: política; social; jurídica do Estado; e jurídica do 

juiz; havendo, por fim, como subtipo de responsabilidade pessoal, a responsabilidade “com 

base na qual pode o juiz ser obrigado a ressarcir o Estado, no todo ou em parte, do prejuízo 

por este sofrido, enquanto “substitutivamente” responsável, perante as pessoas prejudicadas 

pelo comportamento do próprio juiz”. 

 

2.3.1 RESPONSABILIDADE POLÍTICA 

 

A responsabilidade política é aquela que se dá perante os poderes legislativo e 

executivo, e é aferida mediante procedimentos de caráter não jurisdicional. Cumpre ressaltar 

que esse tipo de responsabilidade não tem como principal objetivo o reproche à violação de 

deveres jurídicos, mas a comportamentos valorados a partir de critérios políticos 

(CAPPELLETTI, 1989, p. 36). 

Do juiz, no âmbito do exercício de sua atividade jurisdicional, é exigido 

posicionamento político, ao invés da simples aplicação da norma. As decisões, portanto, 

devem corresponder a uma vontade política a ser atingida, uma vez que o magistrado participa 

ativamente do destino da sociedade e do Estado.   

Desse modo, inspirada na doutrina dos freios e contrapesos (Checks and Balances 

System), a responsabilização política é realizada mediante a ingerência de outro órgão do 

Estado na atividade exercida pelo juiz.  

As formas mais conhecidas de responsabilidade política são a destituição, a não 

recondução e o impeachment (LASPRO, 2000, p. 141).  

No Brasil, em razão da profissionalização da magistratura, a qual ocorre mediante 

a forma de ingresso na carreira nos graus inferiores – concurso público –, a interferência dos 

outros poderes acaba sendo afastada. O controle do comportamento do juiz fica concentrado 
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na esfera disciplinar (LASPRO, 2000.138).  Como exceção à regra, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal podem sofrer responsabilização política nos casos de crime de 

responsabilidade (art. 52, II, CF). 

Destaque-se que esse tipo de responsabilização, apesar de já ser realidade no 

Brasil, tem mais força nos países que adotam o sistema Common Law, haja vista a expressão 

política que os atos jurisdicionais detêm nesses países. 

 

2.3.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A responsabilidade social, por sua vez, consiste no dever de o juiz prestar contas 

e, eventualmente, sofrer sanções aplicadas diretamente pela própria sociedade 

(CAPPELLETTI, 1989, p. 44).  Valoriza-se a opinião daqueles que realmente são afetados 

com o exercício da prestação jurisdicional. 

Laspro (2000, p. 146), no entanto, critica tal forma de responsabilização, alegando 

que há incompatibilidade com a ideia de uma atividade jurisdicional de cunho técnico, uma 

vez que o juiz passará a julgar não mais com o escopo de aplicar a lei, mas de agradar a 

sociedade, o que ofenderia o princípio da imparcialidade do juiz. 

Nesse sentido, defende Ada Pellegrini (1990, p. 22) que o êxito desse sistema de 

controle depende do grau de evolução da sociedade em que está inserido.  

De fato, submeter a atuação dos membros da magistratura ao crivo de uma 

sociedade que ainda é muito influenciada pelas notícias vinculadas nos meios de 

comunicação, os quais, muitas vezes, apresentam informações distorcidas acerca da realidade 

dos fatos, pode representar um risco à imparcialidade em que deve se pautar a atuação do juiz.  

Deve-se destacar, no entanto, que a atividade jurisdicional se destina à população, 

por isso, não é aceitável o distanciamento dos cidadãos do controle dos atos judiciais. É nesse 

sentido que a imprensa possui um importante papel, veicular a informação a fim de viabilizar 

a defesa dos interesses sociais por quem é, realmente, titular desse direito. 

Assim, o exercício dessa forma de responsabilização se efetiva mediante o acesso 

da população aos órgãos de controle do Poder Judiciário, a exemplo, no Brasil, do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ. Na esfera de competência desse órgão, encontra-se prevista a 

prestação de serviços ao cidadão, os quais consistem no recebimento de reclamações, petições 

eletrônicas e representações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, dentre estes, os 
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juízes. 

 

2.3.3 RESPONSABILIDADE JURÍDICA DO ESTADO 

 

A responsabilidade jurídica do Estado é trabalhada por Cappelletti (1989, p. 53) 

em seu viés objetivo, defendendo o autor a possibilidade de o Estado responder por prejuízo 

decorrente de erro judiciário independentemente da existência de culpa ou dolo do juiz. 

No Brasil, a responsabilidade jurídica estatal se encontra prevista no art. 37, §6º, 

da Constituição Federal de 1988. A partir desse dispositivo, “as pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ficando, na mesma oportunidade, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

Infere-se, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da 

responsabilidade objetiva do Estado perante o particular, servindo como uma espécie de 

“escudo” para os agentes públicos, dentre eles os membros da magistratura. 

 

2.3.4 RESPONSABILIDADE JURÍDICA DO JUIZ 

 

Segundo a classificação adotada por Capelletti (1989), com a qual concorda 

Laspro (2000), a responsabilidade jurídica do juiz se divide em penal; civil e disciplinar. 

Ao presente capítulo, contudo, importa somente a análise perfunctória dos tipos de 

responsabilidade penal e civil do juiz para o aprofundamento do estudo da responsabilidade 

disciplinar aplicada aos membros da magistratura nacional. 

 

2.3.4.1 RESPONSABILIDADE PENAL 

 

Em termos gerais, a responsabilidade penal do juiz consiste na aplicação de 

sanções penais como forma de reproche aos atos previstos expressamente como ilícitos 

praticados pelo magistrado considerado como juiz ou, simplesmente, como agente público 

(CAPPELLETTI, 1989, p. 58).  

Nesse contexto, Laspro (2000, p. 62) defende a previsão de sanções penais contra 

juízes, mas ressalva a necessidade de cuidado com ações vexatórias, as quais podem 
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prejudicar os magistrados de forma equivocada, maculando não só sua imagem pessoal como 

a da própria magistratura enquanto instituição. 

No Brasil, com o intuito de proteger os juízes contra perseguições injustas, o art. 

33 da Lei Complementar nº 35 de 1979 – LOMAN – previu algumas prerrogativas em favor 

dos membros da magistratura
1
, como, por exemplo, não ser preso senão por ordem escrita do 

Tribunal ou do órgão especial competente para julgamento e o direito de recolhimento em 

prisão especial. 

No que concerne aos tipos penais, o Código Penal Brasileiro, em seu último título 

da parte especial, prevê crimes que, além de causarem dano à administração pública, também 

atingem indiretamente um número indeterminado de pessoas. São os crimes contra a 

administração pública, os quais podem ser funcionais ou não, como os crimes de peculato (art. 

312), corrupção passiva (art. 317) e prevaricação (art. 319). 

Existem dois tipos de crimes de funcionais, os próprios e os impróprios. Os 

crimes funcionais próprios são aqueles que somente são cometidos por funcionários públicos. 

Já os impróprios são aqueles que podem ser praticados por funcionários públicos ou não, a 

exemplo do peculato. 

Para tanto, o Código Penal, em seu art. 327
2
, traz a definição de funcionário 

                                                           
1
  Art. 33 - São prerrogativas do magistrado: 

 I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade ou Juiz de 

instância igual ou inferior; 

 II - não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do órgão especial competente para o 

julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e 

apresentação do magistrado ao Presidente do Tribunal a que esteja vinculado (vetado); 

 III - ser recolhido a prisão especial, ou a sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do 

Tribunal ou do órgão especial competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final; 

 IV - não estar sujeito a notificação ou a intimação para comparecimento, salvo se expedida por 

autoridade judicial; 

 V - portar arma de defesa pessoal. 

 Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do 

magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial 

competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação. 

 Art. 34 - Os membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos, do Superior 

Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho têm o título de Ministro; os 

dos Tribunais de Justiça, o de Desembargador; sendo o de Juiz privativo dos outros Tribunais e da Magistratura 

de primeira instância. 

 
2
  Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou 

sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

 § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade 

paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de 

atividade típica da Administração Pública.       

 § 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo 

forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração 
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público necessária à correta aplicação da norma penal no caso concreto. 

Diante disso, conclui Greco (2010, p. 355) que funcionário público, para efeitos 

penais, “não somente é aquele ocupante de um cargo, que poderíamos denominar de 

funcionário público em sentido estrito, mas também aquele que exerce emprego ou função 

pública”, o que alberga claramente a figura do magistrado.  

Com efeito, são delitos funcionais próprios os previstos nos artigos 312 a 326 do 

Código Penal Brasileiro. 

Quanto ao procedimento para a responsabilização, o Código de Processo Penal 

prevê procedimento especial aplicável aos agentes públicos nos artigos. 513 e 518.  

Além dos crimes previstos no Código Penal, o Juiz pode ser responsabilizado 

penalmente em caso de abuso de autoridade. Esse tipo de responsabilização se encontra 

regulamentada pela Lei nº 4.898/65, a qual dispõe sobre o direito de representação e o 

procedimento pelo qual se opera a persecução penal. 

Criada durante o período de ditadura militar no Brasil, a referida lei foi 

promulgada com um intuito simbólico e promocional, prevendo penas ineficazes e 

insignificantes para a reprimenda dos atos ilícitos previstos. Busca, no entanto, prevenir os 

abusos praticados pelas autoridades, por meio de sanções de natureza, administrativa, civil e 

penal (CAPEZ, 2012, p. 23).  

O art. 5º da referida norma delimita, em harmonia com o art. 327 do CPB, quem é 

considerado autoridade para fins de responsabilização em caso de abusos, considerando 

autoridade “quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, 

ainda que transitoriamente e sem remuneração”. Assim, por ser agente público que exerce 

atividade jurisdicional de caráter eminentemente público, a figura do juiz se submete aos 

comandos desta lei. 

Os artigos 3º e 4º estabelecem que consiste em abuso de autoridade qualquer 

atentado à liberdade de locomoção; à inviolabilidade do domicílio; ao sigilo da 

correspondência; à  liberdade de consciência e de crença; ao livre exercício do culto religioso; 

à liberdade de associação; aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto; ao 

direito de reunião; à incolumidade física do indivíduo; aos direitos e garantias legais 

assegurados ao exercício profissional, bem como a inobservância das formalidades e 

disposições legais previstas. 

                                                                                                                                                                                     
direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. 
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Já o art. 6º, §3º, prevê as sanções penais aplicáveis, quais sejam, multa, detenção, 

perda do cargo e a inabilitação para o exercício da função pública. Importante destacar que as 

referidas penas podem, à luz do art. 6º, §4º, ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. 

As regras processuais que regem a apuração e penalização dos crimes tipificados 

na mencionada lei estão previstas no art. 12 e ss, e constituem um procedimento especial o 

qual se pretende bem mais célere do que o procedimento previsto para os crimes dispostos no 

Código Penal Brasileiro. 

Por fim, impende ressaltar que a Lei Complementar nº 35/1979, afora as 

prerrogativas para a proteção do juiz já mencionadas, prevê a imunidade dos 

magistrados pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.  

 

2.3.4.2 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A respeito da responsabilidade civil, Cavalieri (2006, p. 24) elucida que: 

Em seu sentido etimológico, responsabilidade exprime a ideia de obrigação, 

encargo, contraprestação. Em sentido jurídico, o vocábulo não foge dessa ideia. 

Designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da violação de 

outro dever jurídico. Em apertada síntese, responsabilidade civil é um dever jurídico 

sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever 

jurídico originário. 
 

A responsabilidade civil, portanto, aplica-se aos juízes que cometem ilícitos civis 

contra as partes afetadas pelo exercício da atividade jurisdicional, razão pela qual o 

magistrado pode responder tanto perante a administração pública, quanto perante o particular. 

Para ambos os casos, exige-se a presença de culpa ou dolo do juiz, tendo em vista que só há 

previsão para responsabilização objetiva em desfavor do ente estatal. Vale destacar que não é 

permitido à Administração Pública isentar o servidor da responsabilização civil, uma vez que 

o patrimônio que visa tutelar é indisponível (MEIRELES, 2011, p. 545-546). Como prova 

disso, temos a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao Erário (art. 37, §5º, CF/88); 

bem como a obrigatoriedade de propositura de ação regressiva, sob pena de improbidade 

administrativa prevista na Lei Federal nº 4.619/65. 

Nessa perspectiva, há responsabilidade civil quando o autor da ação for agente 

público no exercício de atividade pública, pratique ato que gere dano injusto em detrimento de 

outrem, havendo nexo de causalidade entre o dano e o ato praticado e, principalmente, atue 

com culpa ou dolo.  
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Como bem se vê, diferentemente dos requisitos para a responsabilização dos entes 

estatais, para que haja responsabilidade civil do juiz, é necessária a presença do elemento 

subjetivo no caso concreto, o que denota que o Estado, com base na teoria do risco, exerce o 

papel de “protetor” de seus agentes. 

Existem três formas de responsabilidade civil aplicáveis aos juízes: a 

responsabilidade direta e exclusiva; a decorrente do exercício do direito de regresso do 

Estado; e a responsabilidade concorrente/solidária entre o Estado e o juiz. 

Na modalidade de responsabilização exclusiva, não haveria responsabilidade do 

Estado, a parte prejudicada deve acionar diretamente o magistrado a fim de obter a reparação 

que pretende. Laspro (2000, p. 164) defende que, como à parte prejudicada não será conferida 

a possibilidade de obter o ressarcimento através da simples demonstração da condição do 

agente, da ocorrência de dano e do nexo de causalidade, isto é, da hipótese de 

responsabilidade objetiva, essa modalidade de responsabilização se apresenta pouco eficaz, 

uma vez que a parte deverá provar a existência do elemento subjetivo no caso concreto. Além 

disso, outra desvantagem do procedimento é o fato de que os recursos financeiros do juiz 

jamais serão suficientes para reparar todos os eventuais danos causados, ainda que lhe seja 

decretada a insolvência, posicionamento com o qual concordamos.  

Vale ressaltar que, se, por um lado, a responsabilização direta gera um efeito 

positivo com relação ao zelo que deve reger o exercício da atividade jurisdicional, pelas 

mesmas razões, pode desestimular a modernização da jurisprudência em razão do receio com 

relação aos eventuais efeitos decorrentes da inovação. 

De forma mais moderna e eficiente, a modalidade de responsabilidade civil do 

Estado com direito de regresso em face do juiz garante a devida reparação da parte 

prejudicada, uma vez que o Estado, em tese, será sempre solvente, e preserva o magistrado.   

Segundo Laspro (2000, p. 165), a responsabilidade objetiva do Estado cria um manto protetor 

em benefício dos juízes que pode lhes levar à impunidade. Ademais, pode significar ainda um 

meio de pressão social do juiz, na medida em que pode ser demandado pelo ente estatal, o que 

o estimulará a julgar sempre a favor deste, ferindo, portanto, os princípios da independência, 

igualdade processual e imparcialidade. 

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento no 

sentido de que as regras de responsabilidade objetiva do Estado não se aplicam aos atos 
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praticados pelo Poder Judiciário e seus agentes
3
, salvo nos casos expressamente previstos em 

lei, uma vez que a função jurisdicional do juiz emana da própria soberania do Estado, 

lastreada pela legalidade. Tal posicionamento, no entanto, data vênia, apresenta-se 

desarrazoado e equivocado, primeiro, porque os membros do Judiciário são agentes públicos 

como quaisquer outros e, segundo,  porque, como defendem Feitosa e Araújo (2008, p. 199),  

[...] o retardamento ou demora excessiva na prestação da atividade jurisdicional 

caracterizaria essencialmente uma omissão do Estado decorrente da ausência da 

destinação de recursos financeiros suficientes e capazes de assegurar o devido 

aparelhamento à administração da Justiça, visando o exercício de serviço público 

essencial. Motivo este que faria a demora na prestação jurisdicional se enquadrar no 

conceito de serviço público imperfeito, que implica na tese da falta anônima do 

serviço capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado.  
 

Nota-se, portanto, que não são somente os casos previstos expressamente em lei 

que ensejam a responsabilização estatal por atos praticados pelos membros do Poder 

Judiciário.  

Apesar das críticas apresentadas, essa modalidade foi adotada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Ao proceder à leitura do referido 

dispositivo, depreende-se que, para o cabimento de ação regressiva em face do juiz, é 

necessária a satisfação de dois requisitos: a condenação da Administração Pública no sentido 

de indenizar a vítima; e a comprovação de que o juiz concorreu com culpa ou dolo para o 

advento do dano sofrido. Assim, conclui Hely Lopes Meireles (2011, p. 710) que, enquanto a 

responsabilidade do Estado é objetiva, a do juiz é subjetiva e se apura pelos critérios definidos 

no Código Civil. 

O último tipo de responsabilidade civil é a que defende a solidariedade entre o 

Estado e o juiz na reparação dos danos sofridos por terceiros. A vantagem desse procedimento 

consiste na ampliação das possibilidades de ressarcimento do demandante prejudicado. 

Atento ao aspecto teleológico do instituto, Laspro (2000, p. 161-163) elenca 

algumas das finalidades da responsabilidade civil do magistrado, quais sejam, a reparação 

pelo dano causado; a prevenção, mediante efeito psicológico, contra a prolatação de decisões 

que possam ensejar direito de ressarcimento para a vítima; bem como, o estímulo à formação 

de uma magistratura profissional da qual se possa cobrar o mesmo grau de eficiência cobrado 

                                                           
3
  Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados: STF - AI: 787002 RS , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de 

Julgamento: 23/08/2011; STF – 2ª Turma - RE 429518 AgR / SC – Rel. Min. CARLOS VELLOSO - DJ 

28.10.2004;  STF – 1ª Turma - RE 219117 / PR – Rel. Min. ILMAR GALVÃO - DJ 29.10.1999; e STF – 1ª 

Turma - RE 111609 / AM – Rel. Min. MOREIRA ALVES - DJ 19.03.1993. 
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em outros ramos de atuação estatal. 

Em verdade, a responsabilização civil, apesar de causar bastante mal estar entre os 

membros da magistratura, deve ser estimulada por critérios de igualdade e justiça social, haja 

vista que o princípio da independência do Poder Judiciário e de seus agentes não se presta a 

fundamentar a inimputabilidade dos juízes, pelo contrário, visa garantir o exercício regular e 

consciente da função pública que lhe foi atribuída por lei. 

Para tanto, devem ser respeitados e postos em prática os mandamentos contidos 

no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como no art. 133 do Código de Processo Civil, o 

qual prevê que o juiz responderá por perdas e danos quando “no exercício de suas funções, 

proceder com dolo ou fraude; recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que 

deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte”. Do mesmo modo, prevê o art. 49 da Lei 

Complementar n. 35/1979 – LOMAN. 

Interessante notar que, de maneira diversa dos demais dispositivos, o art. 29 do 

Código de Processo Civil prevê hipótese específica de responsabilidade objetiva e direta do 

Juiz quando este, sem justo motivo, adiar a realização de algum ato judicial ou ensejar a sua 

repetição de modo a causar despesas desnecessárias ao processo. Nesse caso, só haverá 

isenção se o juiz comprovar a incidência de alguma hipótese de excludente de 

responsabilidade. 

 

2.3.4.3 RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR 

 

De forma diversa da responsabilidade civil, a responsabilidade disciplinar não 

possui, em essência, cunho reparador, mas preventivo, na medida em que busca reprimir 

comportamentos impróprios e evitar a violação de deveres inerentes à função pública exercida 

pelo juiz. 

Nesse contexto, leciona Capelletti (1989, p. 72): 

 

A responsabilidade civil dirige-se ao passado: pretende punir atos lesivos 

específicos. A disciplinar dirige-se principalmente ao futuro: deseja prevenir atos 

lesivos por desonestidade ou incompetência profissional. Esta característica da 

responsabilidade disciplinar – de olhar sobretudo para o futuro – deve manifestar-se 

numa análise característica do procedimento disciplinar, cujo intento há de ser não 

tanto, ou apenas, de descobrir se o juiz “fez algo”, mas sobretudo se ele “está em 

condições de trabalhar como juiz”. 
 

O exercício das atividades funcionais atribuídas ao magistrado, portanto, não deve 
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ser analisado somente sob a ótica dos resultados gerados. A conduta praticada também é 

capaz de ensejar a responsabilização do juiz. A responsabilidade administrativa ou disciplinar, 

portanto,  

[...] é aquela que resulta da violação de normas internas da Administração pelo 

servidor sujeito ao estatuto e disposições complementares estabelecidas em lei, 

decreto ou qualquer outro provimento regulamentar da função pública. A falta 

funcional gera ilícito administrativo e dá ensejo à aplicação de pena disciplinar, pelo 

superior hierárquico, no devido processo legal (MEIRELES, 2011, p. 543). 
 

Como bem se vê, para aplicação de sanção disciplinar, é necessário que o agente 

seja servidor público, sujeito às normas que regulamentam a função pública, e viole normas 

internas da Administração Pública. 

 

Segundo Mello (2010, p. 249),  

 

Servidor público, como se pode depreender da Lei Maior, é a designação genérica ali 

utilizada para englobar, de modo abrangente, todos aqueles que mantém vínculos de 

trabalho profissional com as entidades governamentais, integrados em cargos ou 

empregos da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e 

fundações de Direito Público. Em suma: são os que entretêm com o Estado e com as 

pessoas de Direito Público da Administração indireta relação de trabalho de natureza 

profissional e caráter não eventual sob vínculo de dependência. 
 

Com efeito, ao se enquadrar perfeitamente no conceito de servidor público 

instituído pela norma, estão sujeitos à responsabilidade disciplinar os membros da 

magistratura. A estes, porém, não se aplica apenas o procedimento disciplinar comum. A Lei 

Orgânica da Magistratura (LC n. 35/1979), o Código de Ética da Magistratura e a Resolução 

nº 135 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – regulamentam de forma específica a 

atividade funcional dos magistrados, prevendo, inclusive, procedimento disciplinar especial a 

eles destinado, tema do presente estudo. 

Como servidor estatutário, o juiz se submete às disposições da Constituição 

Federal, a qual, nos artigos 37 a 41, consagra a maioria dos direitos e deveres do servidor 

público; e da Lei nº 8112/1990, a qual versa, dentre outras matérias, sobre os deveres e 

restrições inerentes à função pública (artigos 116 e 117, respectivamente) e as sanções 

disciplinares aplicáveis aos servidores públicos estatutários federais (art. 127).  

Como membro da Magistratura Nacional, aplicam-se aos juízes os direitos, 

deveres e procedimentos previstos na Lei Orgânica da Magistratura (LC n. 35/1979), no 

Código de Ética da Magistratura e na Resolução nº 135 de 2011 do Conselho Nacional de 
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Justiça – CNJ. 

Ao sintetizar o teor dos dispositivos vigentes e aplicáveis, tem-se que, em linhas 

gerais, as faltas que ensejam a responsabilização disciplinar se dividem basicamente em 

ilícitos praticados no exercício da função e ilícitos praticados fora dele. Esclareça-se que, na 

primeira hipótese, a responsabilização por atos praticados no exercício da função não tem o 

objetivo de reverter as decisões judiciais proferidas, o que representaria ofensa ao princípio do 

livre convencimento motivado do juiz. Para tanto, existe o sistema recursal.  

O processo disciplinar é uma forma de controle da atividade jurisdicional e do 

comportamento do juiz enquanto indivíduo que representa o papel de uma autoridade pública 

perante a sociedade.  

Vale ressaltar que, ao ilícito disciplinar, aplica-se o mesmo padrão de tipificação 

aplicado ao ilícito penal. Grande parte das infrações, porém, não se encontra estritamente 

vinculada a uma sanção específica, o que confere a Administração Pública certa margem de 

apreciação para a fixação da penalidade aplicável ao ilícito no caso concreto. Tal fato, porém, 

não implica em decisões arbitrárias, mas em decisões motivadas, uma vez que a lei prevê 

critérios para a responsabilização disciplinar (DI PIETRO, 2012, p. 668). 

Nessa toada, Laspro (2000, p. 156) define que as formas de controle exercido 

sobre os membros da magistratura se dividem em: estritamente externo; estritamente interno; 

e misto.  

O controle disciplinar estritamente externo é exercido pelos demais poderes da 

União, Legislativo e Executivo. Essa modalidade de controle, no entanto, deve ser vista com 

ressalva, uma vez que pode se transformar em um instrumento de controle político da 

magistratura e ofender o princípio da separação dos poderes consagrado, no Brasil, pelo art. 2º 

da Constituição Federal (LASPRO, 2000, p. 156-159). 

Já o controle disciplinar estritamente interno é exercido pelos próprios 

magistrados. A institucionalização desse tipo de controle, porém, não é simples. Para que seja 

eficaz, é necessário grande amadurecimento dos juízes no papel de fiscalizadores de seus 

pares, pois, do contrário, haverá o isolamento da magistratura com a consagração da 

impunidade de seus membros (LASPRO, p. 156-159). 

De outro modo, o sistema de controle misto busca o equilíbrio entre as duas outras 

modalidades. Nesse sistema, além do exercício do controle por outros poderes e pelos 

próprios magistrados, é facultada à população participação ativa na fiscalização do trabalho 
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daqueles cuja função é justamente defender e atender os anseios dos cidadãos para o alcance 

do ideal de justiça (LASPRO, 2000, p. 159).   

O Brasil adota o sistema misto de controle disciplinar da magistratura. O 

Conselho Nacional de Justiça é o principal instrumento que a população tem a sua disposição 

como meio de exigir o cumprimento dos deveres dos magistrados. 

No que tange às sanções disciplinares, as quais serão mais bem analisadas nos 

próximos capítulos, importa destacar que somente são aplicadas mediante procedimento 

apurador, que, no contexto da responsabilidade disciplinar comum, segundo a Lei n. 

8.112/1990, “será a sindicância ou, obrigatoriamente, o processo administrativo, se a sanção 

aplicável for suspensão acima de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou função comissionada (art. 143, c/c art. 

146)” (MELLO, 2010, p. 326). A garantia de ampla defesa prevista no art. 5º, LV, da CF é 

comum a ambos os procedimentos, sendo comum também o fato de que ambos interrompem a 

prescrição até a decisão final da autoridade competente (art. 142, Lei n. 8.112/1990).  

O procedimento disciplinar especial, uniformizado pela Resolução n. 135/2011 do 

CNJ, também é exigido para a aplicação das penalidades previstas em caso de violação pelos 

magistrados de seus deveres institucionais e interrompe o prazo prescricional (art. 24, 

Resolução n. 135/2011, CNJ). 

Importante perceber, que, além da responsabilidade administrativa, o 

descumprimento dos deveres funcionais, como já aduzido, pode suscitar responsabilização 

civil e penal do servidor (art. 121, Lei n. 8.112/1990), uma vez que as respectivas instâncias 

de processamento são autônomas e independentes, comunicando-se somente nas hipóteses 

previstas pelos artigos 126 e 126-A da Lei n. 8.112.  

Desse modo, conclui-se que não faltam hipóteses de responsabilização dos 

magistrados. O problema enfrentado pelo ordenamento jurídico brasileiro não consiste na 

falta de disposições normativas acerca da matéria em comento, mas na aplicação ineficaz das 

regras existentes. 
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3 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 

3.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PODER DISCIPLINAR 

 

A Administração Pública é dotada de poderes os quais a permitem por em prática 

o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado
4
. Diante de suas finalidades, 

tem-se que tais poderes não são somente poderes, mas poderes-deveres, sendo, portanto, 

irrenunciáveis (DI PIETRO, 2012, p. 90). Dentre eles, aquele que importa para o estudo do 

presente capítulo é o poder disciplinar. 

Para Cavalcanti (1966, p. 27), "o poder disciplinar é essencialmente um poder 

decorrente da posição hierárquica, da qual emana a autoridade para impor a pena".  

       Hierarquia é a relação de coordenação e de subordinação dos órgãos do poder 

executivo. Assim sendo, várias são as suas consequências, devendo-se ressaltar, entre outras, 

a vigilância dos superiores sobre os seus inferiores, a revisão dos atos dos subordinados, a 

aplicação de sanção e o dever de obediência (CRETELLA JÚNIOR, 1995, p. 71).  

      Cumpre ressaltar que, se não houvesse hierarquia, a Administração perderia a 

própria razão de ser, porque o poder de gerenciar, de fiscalizar, de aplicar sanções, de 

obedecer e de resolver conflitos está presente nas complexas estruturações do Estado 

moderno, isto é, a hierarquia é o fundamento do próprio Estado (CRETELLA JÚNIOR, 1983, 

p. 26-27). 

Nessa perspectiva, o processo administrativo disciplinar nasce como uma forma de 

controle da Administração Pública, possibilitando ao agente controlador a adoção de medida 

ou proposta fundamentada para alcançar sua finalidade, o interesse público (MEDAUAR, 

1993, p. 22), prestando-se a garantir a apuração de infrações e aplicação de penalidades aos 

servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa (DI PIETRO, 2012, 

p. 95).  

Não se pode admitir que ao administrador seja conferida irrestrita liberdade de 

agir. O Estado Democrático de Direito exige que o poder dos agentes seja diretamente 

proporcional aos limites a ele estabelecidos por lei. A Administração não pode ultrapassar os 

limites impostos pela sua atividade, muito menos, pelo sistema jurídico vigente, sob pena de 

ilegalidade (VAROTO, 2010, p. 27). 

                                                           
4
  Princípio de observância obrigatória, previsto no art. 2º da Lei Federal nº 9.784/99, correspondendo ao 

“atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo 

autorização em lei” (art. 2º, parágrafo único, II). 
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É nesse sentido que o estudo do processo administrativo disciplinar geral se faz 

importante no presente capítulo, o qual serve como base para o estudo da responsabilização 

disciplinar do juiz, não como mero servidor público, mas como magistrado, ou seja, como 

representante de um dos poderes basilares do Estado Democrático de Direito. 

 

3.2 NORMAS APLICÁVEIS 

 

Em contraste com a tendência de codificação legislativa apresentada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo dos Códigos de Direito Civil, Penal, Processo 

Civil e Processo Penal, o Direito Administrativo em geral e, mais especificamente, o Direito 

Administrativo Processual não apresentam regulamentação unificada. 

A Constituição Federal de 1988, arts. 5º, 37 e 41, traz algumas disposições 

aplicáveis ao Direito Administrativo material e processual, como a garantia do contraditório e 

da ampla defesa prevista no art. 5º, LV. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 9.784 de 1999 regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Trata-se de lei de aplicação 

subsidiária, a qual somente incide quando as normas específicas não dispuserem sobre 

determinadas matérias (art. 69)
5
. A Lei Federal nº 8.112 de 1990, por sua vez, dispõe sobre o 

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

públicas federais, e trata de forma específica sobre processo administrativo disciplinar no 

âmbito da União. 

Nas demais esferas administrativas, adota-se o princípio da disciplina reguladora 

difusa. A União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm autonomia para criar suas 

próprias leis sobre processo administrativo disciplinar (CARVALHO FILHO, 2012, p. 975). 

 

3.3 ABRANGÊNCIA SUBJETIVA DA TUTELA DISCIPLINAR 
 

Estão sujeitos à tutela administrativa disciplinar todos aqueles que mantenham 

vínculo de subordinação com a Administração Pública direta ou indireta, seja perante a União, 

os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios. A sujeição à sanção disciplinar atinge ainda 

aqueles que exerçam por algum tempo cargo ou função pública ou de confiança que não 

ingressou no quadro de funcionários por meio de concurso público (VAROTO, 2010, p. 50-

                                                           
5
  Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-

lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei. 
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51). 

Nesse contexto, como o critério adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é a 

subordinação, seja ela de caráter permanente ou transitório, não importa se o agente é 

funcionário, servidor público ou integrante de cargo comissionado. Há de se considerar o 

exercício de uma função estatal, isto é, a realização de um dos deveres, um dos fins para os 

quais existe o Estado (KAMMERER apud CAVALCANTI, 1966, p.17). Submetem-se à 

disciplina do Estado, portanto, todos aqueles que se vinculam a seus serviços ou atividades, 

definitiva ou transitoriamente (MEIRELES, 2005, p. 689). 

 

3.4 ABRANGÊNCIA OBJETIVA DA TUTELA DISCIPLINAR 

 

O objeto da tutela administrativa disciplinar é o comportamento do agente 

público, os atos praticados por este e a forma de execução de sua atividade funcional. Para 

alcançar o fim social almejado, aos agentes públicos é imposta uma série de deveres e 

restrições, os quais servem de parâmetro para o exercício do controle da atividade estatal. 

No âmbito da administração pública federal, a Lei Federal nº 8.112/90 prevê, a 

título exemplificativo, no art. 116, um conjunto de deveres do servidor e, no art. 117, um rol 

de proibições. No art. 132, estão elencadas as condutas que ensejam a aplicação da penalidade 

de demissão do servidor. O descumprimento de tais dispositivos implica em responsabilização 

administrativa. 

Assim, são deveres do servidor civil da União (art. 116):  

Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; ser leal às instituições a que 

servir; observar as normas legais e regulamentares; cumprir as ordens superiores, 

exceto quando manifestamente ilegais; atender com presteza ao público em geral, à 

expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de 

situações de interesse pessoal, às requisições para a defesa da Fazenda Pública; levar 

as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 

conhecimento de outra autoridade competente para apuração; zelar pela economia 

do material e a conservação do patrimônio público; guardar sigilo sobre assunto da 

repartição; manter conduta compatível com a moralidade administrativa; ser assíduo 

e pontual ao serviço; tratar com urbanidade as pessoas; representar contra 

ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

 

Vale ressaltar que o dever de sigilo acompanha o servidor até mesmo após o 

desligamento do cargo ou função pública (CRETELLA JÚNIOR, 1983, p. 563). 

As restrições, por sua vez, são (art. 117):  

Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 

imediato; retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 
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documento ou objeto da repartição; recusar fé a documentos públicos; opor 

resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de 

serviço; promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 

desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 

coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou 

sindical, ou a partido político; manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 

de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; valer-se do 

cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 

função pública; participar de gerência ou administração de sociedade privada, 

personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de 

acionista, cotista ou comanditário; atuar, como procurador ou intermediário, junto a 

repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou 

assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; receber 

propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 

atribuições; praticar usura sob qualquer de suas formas; proceder de forma 

desidiosa; utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 

atividades particulares; cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que 

ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias; exercer quaisquer 

atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o 

horário de trabalho; recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.  

 

A penalidade de demissão é aplicada nos seguintes casos (art. 132): crime contra a 

administração pública; abandono de cargo; inassiduidade habitual; improbidade 

administrativa; incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; insubordinação 

grave em serviço; ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima 

defesa própria ou de outrem; aplicação irregular de dinheiros públicos; revelação de segredo 

do qual se apropriou em razão do cargo; lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 

nacional; corrupção; acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; transgressão 

dos incisos IX a XVI do art. 117. 

Nessa perspectiva, Bacellar Filho (2012, p. 36) define que: 

 
[...] o ilícito administrativo resulta de conduta omissiva ou comissiva praticada no 

desempenho de cargo, emprego, função ou mandato, ofensiva ao conjunto de 

deveres, ou seja, propiciadora de incursão no rol de proibições constitucional ou 

estatutariamente elencadas.  
 

Importa esclarecer que os deveres e restrições acima consignados não são os 

únicos que podem recair sobre o agente público no exercício de sua função. Segundo Cretella 

Júnior (1962, p. 128), “constitui falta disciplinar ou infração disciplinar a violação, pelo 

funcionário, de qualquer dever próprio de sua condição, embora não esteja especialmente 

prevista ou definida”. 

Ao contrário do Direito Penal, o Direto Disciplinar não apresenta a tipificação de 

todas as condutas reputadas ilícitas. Como o exercício da atividade estatal é pautado por 

princípios (art. 37, caput, CF/88), não é viável ao legislador tentar delimitar todas as 
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possibilidades de descumprimento da orientação principiológica disposta no ordenamento 

jurídico.  

A valoração dos princípios que regem a vida pública provém da sociedade, que, 

além de bastante dinâmica, está inserida em um contexto histórico e, portanto, passando por 

constantes mutações. 

A lei não é capaz de traçar rigidamente todas as condutas de um agente 

administrativo. A burocracia e a morosidade do processo legislativo não permitem a perfeita 

sincronia entre as previsões legislativas e as condutas humanas. Por isso, os legisladores, 

quando tratam de processo administrativo disciplinar, encontram dificuldade em tipificar os 

ilícitos administrativos.  

Com o intuito de amenizar os efeitos negativos desse problema, para não gerar 

uma sensação de impunidade, a lei confere à Administração a possibilidade de valorar as 

condutas com as quais a mesma depara. É ai que se situa o poder discricionário, “prerrogativa 

concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que 

traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público” (CARVALHO FILHO, 

2012, p. 49). 

A discricionariedade administrativa ocorre quando a Administração, cumprindo a 

legislação que lhe é aplicável, tem certa margem de liberdade para atuar na resolução do caso 

concreto. Não resulta da ausência de lei, mas de uma possibilidade conferida pela própria 

norma.  

Segundo Mello (2010, p. 973), 

 
[...] é a margem de “liberdade” que remanesça ao administrador para eleger, 

segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelos menos dois 

comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de 

adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da 

fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se 

possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente. 
 

A dificuldade em se tipificar o ilícito administrativo alimenta o poder 

discricionário das autoridades e, com isso, faz crescer a necessidade de motivação dos atos da 

administração. Não se admite o exercício do poder punitivo sem a devida motivação. “A 

motivação e a prova do motivo excedem à esfera do poder discricionário: deixou o ato de ser 

discricionário para tornar-se vinculado a um motivo e à prova desse motivo” (VAROTO, 

2010, p. 37). 

O objeto de tutela do Direito Disciplinar não se limita ao disposto nas normas 
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positivadas, por isso a grande importância conferida aos princípios aplicáveis ao exercício da 

atividade estatal. 

 

3.5 COMPETÊNCIA 
 

Para que seja válido, o ato administrativo deve ser praticado por autoridade 

competente, com investidura legal para praticá-lo.  Em Direito Administrativo, competência 

corresponde à capacidade, ao poder, para praticar atos jurídicos (CAVALCANTI, 1966, p. 41-

42). 

Poderes administrativos são “o conjunto de prerrogativas de direito público que a 

ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado 

alcance seus fins” (CARVALHO FILHO, 2012, p. 49). 

Observe-se que, em se tratando de poderes conferidos em prol de toda a 

sociedade, os poderes administrativos não são uma faculdade, mas um dever, o que os torna 

irrenunciáveis e de exercício obrigatório (CARVALHO FILHO, 2012, p. 44). Nesse sentido, 

Hely Lopes (2011, p. 82-83) ressalta que, “se para o particular o poder de agir é uma 

faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o 

ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade”. 

No que tange ao processo administrativo disciplinar, a competência para 

instauração do processo é do órgão administrativo a quem a competência foi atribuía como 

própria por lei, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos (Art. 143, §3º, 

Lei nº 8.112/90). No âmbito da Administração Pública Federal, a competência para 

instauração pertence à autoridade que tiver ciência da irregularidade administrativa praticada 

(Art. 143, Lei nº 8.112/90). Cumpre ressaltar que a referida competência é irrenunciável, uma 

vez que a Administração não pode dispor do direito de fiscalização e controle conferidos por 

lei (Art. 11, Lei nº 9.784/99). 

Além da instauração, a autoridade competente pode determinar ainda, como 

medida cautelar, o afastamento do servidor do exercício do cargo, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, sem prejuízo da remuneração. Esse prazo admite uma prorrogação por igual período 

(Art.147, Lei nº 8.112/90).  

O processamento, por sua vez, realiza-se por comissão composta por três 

servidores estáveis, estranhos à relação do administrado com seu superior hierárquico, 

designados pela autoridade competente, a qual indicará, dentre os escolhidos, o presidente da 



38 

 

comissão, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível hierárquico, 

ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado (Art. 149, Lei nº 8.112/90). 

A competência para aplicação das penalidades disciplinares é definida pelo art. 

141 da Lei nº 8.112/90. As sanções serão aplicadas pelo Presidente da República, pelos 

Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral 

da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de 

servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade; pelas autoridades administrativas 

de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar 

de suspensão superior a 30 (trinta) dias; pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma 

dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 

30 (trinta) dias; pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição 

de cargo em comissão. 

À semelhança do que ocorre nos processos judiciais, as regras que dispõem sobre 

processo administrativo também preveem casos de impedimento e suspeição. 

O art. 18 da Lei nº 9.784/99, prevê que são impedidos de atuar em processo 

administrativo o servidor ou a autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 

situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 

companheiro. 

A autoridade ou servidor que se encontrar em situação de impedimento deve 

comunicar o fato, pois, do contrário, incorrerá em pena grave (Art. 19, Lei nº 9.784/99). 

 

3.6 PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

 

Apesar de ser o principal, o processo administrativo não é o único instrumento 

utilizado para garantir o exercício da tutela administrativa disciplinar. Para tanto, o 

ordenamento jurídico brasileiro prevê ainda o instituto da sindicância. 

 

3.6.1 SINDICÂNCIA 
 

Existem dois tipos de sindicância, a prevista como procedimento autônomo, 

sindicância acusatória, e a que funciona como fase anterior à instauração do devido processo 

administrativo disciplinar, a sindicância preliminar. 



39 

 

Segundo Mattos (2010, p. 550), a sindicância acusatória é procedimento legal 

autônomo instaurado para apurar responsabilidade de menor potencial ofensivo, em que 

deverá ser respeitada a regra do devido processo legal, por meio da ampla defesa, do 

contraditório e da produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Assim, deve 

observar todas as etapas previstas na Lei nº 8.112/90 para o inquérito administrativo aplicado 

no processo administrativo disciplinar ordinário, quais sejam, instrução, defesa e relatório. 

Já a sindicância preliminar,  

É o meio sumário de que se utiliza a Administração do Brasil para, sigilosa ou 

publicamente, com indiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas 

no Serviço Público, as quais, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a 

imediata abertura de processo administrativo contra o funcionário público 

responsável (CRETELLA JÚNIOR, 1962, p. 107).  
 

De outro modo, sintetizando as disposições dos artigos 145 e 146 da Lei nº 

8.112/90, Mello (2010, p. 326) define sindicância como: 

[...] procedimento investigativo, com prazo de conclusão não excedente de 30 dias 

(prorrogáveis pela autoridade superior por igual período), ao cabo do qual, se a 

conclusão não for pelo arquivamento do processo ou pela aplicação de penalidade de 

advertência ou suspensão até 30 dias, assegurada ampla defesa, será instaurado 

processo disciplinar, o qual é obrigatório sempre que o ilícito praticado ensejar 

sanção mais grave. 
 

Por fim, em cotejo com o Direito Processual Penal, pode-se ser definida ainda 

como “procedimento de investigação, de apuração de fatos, tida como equivalente ao 

inquérito policial em relação ao processo penal“ (BACELLAR FILHO, 2012, p. 95). 

Assim, realizada de forma preventiva, ao mesmo tempo em que poupa o Estado de 

dispêndios desnecessários, protege o servidor público contra a instauração de processos 

administrativos nos quais teria que se defender ainda que não fosse, de fato, o agente que 

cometeu o ilícito (CRETELLA JÚNIOR, 1962, p. 107). 

Vale ressaltar que a possibilidade de escolha do procedimento adequado com base 

na gravidade da conduta encontra fundamento no princípio da proporcionalidade 

(BACELLAR FILHO, 2012, p. 103), o qual será melhor trabalhado a seguir. 

Da sindicância poderá resultar o arquivamento do processo; a aplicação de 

penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; ou a instauração de processo 

disciplinar (Art. 145, Lei nº 8.112/90). E o prazo para conclusão da sindicância não excederá 

30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior 

(Art. 145, parágrafo único, Lei nº 8.112/90).  
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3.6.2 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 

Instrumento de apuração de faltas disciplinares mais complexas, instruído pelos 

autos da sindicância preliminar, o processo disciplinar é, lato sensu,  

 
[...] o conjunto de atos e formalidades que, antecedendo e preparando o ato 

administrativo, permite que o Estado atinja seus fins, concretizando a vontade da 

Administração, quer expressa espontaneamente, quer por provocação do particular 

ou do funcionário lesados em seus direitos (CRETELLA JÚNIOR, 1995, p. 572). 
 

De forma mais específica, segundo o art. 148 da Lei nº 8.112/90, é o meio 

destinado a apurar a responsabilidade do agente público por infração praticada no exercício de 

suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre 

investido. 

A Lei Federal nº 8.112/90 prevê dois ritos aplicáveis ao processo administrativo 

disciplinar, o rito sumário (artigos 133 e 140) e o rito ordinário (art. 146).  

O rito sumário se aplica aos casos de apuração dos ilícitos administrativos de 

acumulação ilegal de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual, e possui as 

seguintes especificidades: os prazos são reduzidos em relação ao rito ordinário e a portaria de 

instauração deve explicitar a materialidade do possível ilícito (Art. 140, I, Lei nº 8.112/90). 

O Art. 133 da Lei nº 8.112/90 estabelece as fases em que se desenvolverá o 

processo que tramita sob o rito sumário, quais sejam, instauração, com a publicação do ato 

que constituir a comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente 

indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração; instrução sumária, que 

compreende indiciação, defesa e relatório; e julgamento. 

O processo administrativo disciplinar tramitará sob o rito ordinário sempre que o 

ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 

(trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de 

cargo em comissão (Art. 146, Lei nº 8.112/90). Nesse sentido, dispõe ainda o art. 41, §1º, II, 

da Constituição Federal de 1988 para os casos de aplicação de sanções disciplinares que 

impliquem em perda de cargo para funcionário estável. 

Denota-se, assim, que o objetivo do processo administrativo disciplinar é, 

justamente, a tutela da hierarquia através da apuração da falta cometida com a aplicação 

posterior da sanção correspondente (CRETELLA JÚNIOR, 1962, p. 122). 

O processo disciplinar será conduzido por comissão composta por três servidores 
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estáveis, designados pela autoridade competente (Art. 149, Lei nº 8.112/90) e desenvolver-se-

á em três fases: instauração; inquérito e julgamento (Art. 151, Lei nº 8.112/90). As duas 

primeiras fases são de responsabilidade da comissão disciplinar formada. O julgamento 

compete à autoridade superior que determinou a instauração. Se a penalidade a ser aplicada 

exceder a sua competência, o processo será remetido à autoridade competente para decisão 

(Art. 167, §1º, Lei nº 8.112/90). 

O prazo para conclusão do processo administrativo é de 60 dias, contados da data 

em que for constituída a comissão, prorrogáveis por igual período a depender das exigências 

do caso (Art. 152, Lei nº 8.112/90). 

 

3.6.2.1 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS  
 

A Constituição Federal de 1988 arrolou como princípios aplicáveis à 

Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

(Art. 37). O fato de terem sido elencados de forma expressa somente esses princípios, todavia, 

não exclui a incidência de outros previstos pela legislação infraconstitucional no âmbito do 

Direito Processual Administrativo Disciplinar. 

A Lei Federal nº 9.784/99 que regulamenta o processo administrativo comum no 

âmbito da Administração Pública Federal, art. 2º, estabelece que a Administração Pública, em 

sua atuação, deve observar os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

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

público e eficiência.  

A Lei Federal nº 8.112/90 prevê, de forma expressa e específica, que ao processo 

administrativo disciplinar se aplica o princípio do contraditório e da ampla defesa (Art. 153). 

Desse modo, como a regulamentação do Direito Administrativo Disciplinar é feita 

através de leis esparsas, a análise dos principais princípios aplicáveis ao processo 

administrativo disciplinar ocorre de forma sistemática. 

Uma das principais garantias em termos de direitos individuais, isso porque, ao 

mesmo tempo em define os direitos, estabelece os limites da atuação administrativa que se 

dirija à restrição do exercício desses direitos em detrimento da sociedade (DI PIETRO, 2012, 

p. 65), o princípio da legalidade é, em síntese, “a consagração da idéia de que a 

Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a 

atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de 
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comandos complementares à lei” (MELLO, 2010, p. 100). 

 Esse princípio é, assim, a tradução do propósito político de submeter os 

executivos a um controle legal que não dê margens para favoritismos ou privilégios, de modo 

a garantir que a atuação dos agentes públicos se concretize de acordo com a vontade geral, 

uma vez que “todo o poder emana do povo” (art. 1º, § único, CF).  

Para cumprir esse intento, institucionalizou-se o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado, o qual consiste na defesa dos interesses sociais de 

toda uma coletividade em detrimento da pretensão/interesse isolado de um particular. O 

Estado exerce o papel de representante do corpo social como um todo, por isso não pode se 

imiscuir da tutela dos direitos dos que compõem a sociedade (Art. 2º, § único, II, Lei nº 

9.784/99).  

Por exercer sua atividade voltada para o povo, o Estado deve “justificar seus atos, 

apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os 

eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada” (MELLO, 2010, p. 112). 

O princípio da motivação (Art. 5º, XXXV, CF/88) visa, assim, conferir legitimidade, certeza e 

segurança aos atos praticados pela administração, possibilitando o exercício do direito de 

ampla defesa e contraditório por parte dos administrados e, inclusive, o cumprimento dos 

demais princípios aplicáveis, a exemplo, do princípio da legalidade. 

No direito administrativo disciplinar, Fábio Medina Osório (2000, p. 404-406) 

defende que “a motivação assume especial e transcendental relevância, visto que, aqui, o ato 

administrativo priva alguém de seus direitos, restringe liberdades, limita movimentos”. 

Assim, para que não sejam cometidas arbitrariedades, é necessário que os atos sejam 

devidamente motivados.  

Por esse mesmo motivo, fazem-se presentes também os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, os quais representam uma limitação à discricionariedade 

administrativa.  

Para que os atos da Administração sejam válidos e legítimos, é necessário que 

haja adequação entre os fins pretendidos e os efeitos gerados pela norma dentro de um critério 

de razoabilidade. Embora a Administração seja dotada de discricionariedade, não é permitida 

a extrapolação dos limites legais impostos pela lei. Há de haver adequação entre meios e fins. 

(Art. 2º, § único, VI, Lei nº 9.784/99). 

Impende observar que o Direito Disciplinar visa tutelar justamente as condutas 
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praticadas pelos agentes públicos. É nesse contexto que se aplica o princípio da moralidade, 

“atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé” (Art. 2º, § único, IV, Lei nº 

9.784/99). 

A reprimenda aos ilícitos cometidos deve ser feita de modo a garantir a 

efetividade dos direitos dos cidadãos para que estes não sejam submetidos a situações 

gravosas sem o devido respeito às garantias que lhes foram conferidas por lei. Para tanto, é 

necessária a instauração de um processo com a formação de contraditório, o qual possibilitará 

que os interessados se manifestem, defendam-se e apresentem provas (Art. 5º, LIV e LV, 

CF/88). Por conseguinte, aplicam-se ao processo disciplinar os princípios do contraditório, da 

ampla defesa e do devido processo legal. 

Vale ressaltar que a falta de defesa técnica por advogado no processo disciplinar 

não constitui ofensa às garantias constitucionais, conforme posição do STF consolidada na 

Súmula Vinculante nº 5
6
. 

Como todo o poder emana do povo (Art. 1º, § único, CF/88), a Administração 

Pública deve exercer e manter os atos administrativos em transparência, pois são atos cuja 

prática a todos interessa. Com efeito, corolário do direito à informação, previsto no art. 5º, 

XXXIII, da Constituição Federal de 1988, o princípio da publicidade se faz presente em todo 

o trâmite do processo disciplinar (Art.5º, LV, XXXIII, XXXIV, b, LXXII, e art. 37, CF/88). 

Em se tratando de uma atividade de cunho decisório, aplica-se ao processo 

disciplinar o princípio da impessoalidade. A Administração deve tratar a todos os 

administrados sem discriminação, sob pena de macular o processo instaurado. Nessa 

perspectiva, este princípio é facilmente identificável quando da previsão dos casos de 

impedimento e suspeição apostos na norma (Arts. 18/21 da Lei nº 9.784/99), bem como da 

aplicação de sanções aos agentes públicos por seus superiores hierárquicos (Art. 141 da Lei nº 

8.112/90). 

Como no Processo Penal, aplica-se ao processo disciplinar o princípio da verdade 

real. A Administração não deve se limitar a análise do que foi apresentado pelas partes, deve-

se ir à busca da verdade real para um melhor deslinde da questão, bem como satisfação do 

interesse público (Art. 37, CF). 

Interessante princípio do processo administrativo disciplinar é o princípio da 

                                                           
6
  SÚMULA VINCULANTE Nº 5.  A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 

disciplinar não ofende a constituição. 
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gratuidade. Por este princípio, entende-se que o processo administrativo não deve ser causa de 

ônus econômico financeiros ao administrado (Art. 2º, § único, XI, 9.784/99; súmula 

vinculante nº 21 STF e súmula 373 STJ). Até mesmo porque os custos do processo não 

podem ser transferidos ao administrado de modo a lhe dificultar o exercício do direito de 

defesa (Art. 5º, LV, CF/88). 

Quanto às formalidades do procedimento, impende destacar que a Administração 

não pode se ater a rigorismos formais ao considerar as manifestações dos administrados, a fim 

de não obstar andamento do processo ou a garantia de participação do administrado no 

mesmo (Art. 5º, II, §2º, da CF/88; art. 2º, VIII e IX, da Lei nº 9784/99). 

Por fim, como os outros instrumentos de apuração e aplicação de sanções, seja de 

natureza civil, penal ou administrativa, ao processo disciplinar se aplicam ainda os princípios 

gerais de segurança jurídica; oficialidade; eficiência; celeridade processual; economia 

processual; reversibilidade; e representação e assessoramento.  

 

3.6.2.2 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SOB O RITO ORDINÁRIO 
 

Explicitados os princípios aplicáveis ao processo administrativo disciplinar, a fim 

de que haja melhor compreensão acerca da complexidade desse instituto jurídico, faz-se 

necessária a análise dos procedimentos de instauração, inquérito e aplicação das sanções 

previstas como ferramenta de reprimenda às faltas disciplinares, sob o rito ordinário para, no 

próximo capítulo, tratar da matéria de forma direcionada à magistratura.  

 

3.6.2.2.1 FASES: INSTAURAÇÃO, INQUÉRITO E JULGAMENTO 
 

As fases do processo administrativo disciplinar estão previstas no art. 151 da Lei 

nº 8.112/90 e dividem-se em instauração, inquérito e julgamento. 

O processo administrativo disciplinar pode ser instaurado de duas formas, 

mediante instauração de ofício pela autoridade competente ou a partir de denúncia oferecida 

por terceiros.  

A autoridade que tiver ciência de irregularidade praticada por servidor é obrigada 

a proceder a sua apuração imediata, através de procedimento escolhido com base na natureza 

da infração praticada, asseguradas ao servidor investigado as garantias constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa (Art. 143 da Lei nº 8,112/90). Vale ressaltar que tal 

competência admite delegação (Art. 143, §3º, da Lei nº 8.112/90). 
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A instauração do processo pode ocorrer ainda mediante denúncia de terceiros não 

integrantes da Administração Pública, desde que a denúncia seja remetida por escrito, não seja 

anônima e contenha, inclusive, o endereço do denunciante (Art. 144 da Lei nº 8.112/90). Caso 

a denúncia apresentada não narre fato que configure evidente infração disciplinar ou ilícito 

penal, será arquivada (Art. 144, § único, da Lei nº 8112/90). 

A efetiva instauração do processo se dá com a publicação do ato que constituir a 

comissão disciplinar (Art. 151, I, da Lei nº 8,112/90). 

Publicado o ato e instaurado o processo disciplinar, é estabelecida uma relação 

bilateral entre as partes, “de um lado, o administrado, que deduz uma pretensão e, de outro, a 

Administração que, quando decide, não age como terceiro, estranho à controvérsia, mas como 

parte que atua no próprio interesse e nos limites que lhe são impostos por lei” (DI PIETRO, 

2012, p. 677). 

Devidamente constituída, cabe à referida Comissão, e no prazo assinalado na Lei 

para a realização de seus trabalhos, promover todos os atos para a elucidação da verdade 

processual (CONTREIRAS DE CARVALHO, 1985, p. 34). 

As comissões disciplinares não têm a função, tampouco competência, para decidir 

a sindicância ou o processo administrativo disciplinar. São órgãos de instrução, de audiência e 

de assessoria à autoridade competente para julgar (MEDAUAR, 2006, p. 307). A finalidade 

da comissão disciplinar é investigar os ilícitos administrativos apontados em denúncia ou pela 

autoridade competente, a fim de que se chegue a individualização da falta cometida pelo 

funcionário, com a determinação de sua autoria (CONTREIRAS DE CORVALHO, 1985, p. 

53). 

Constituída a comissão disciplinar, instaura-se a fase de inquérito administrativo, 

o qual se divide em três fases: instrução; defesa e relatório (Art. 151, II, da Lei nº 8.112/90). 

Segundo Contreiras de Carvalho (1985, p. 62), “a instrução constitui, exatamente, 

a fase das investigações que conduzem à declaração, ou não, de indiciação do acusado, porque 

é nela que o processo administrativo edifica as provas que vão demonstrar, se for o caso, a sua 

responsabilidade”. 

Diferentemente do que ocorre no âmbito penal, durante a fase de inquérito do 

processo administrativo disciplinar incidem os princípios da ampla defesa e do contraditório 

(Art. 153 da Lei nº 8.112/90). 

Durante o inquérito, a comissão promoverá as diligências necessárias à apuração 
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do ilícito disciplinar, tais como, tomada de depoimentos, acareações, investigações, perícias e 

tudo o mais que for necessário para a instrução do processo (Art. 155 da Lei nº 8.112/90). 

 Nesta fase, o servidor investigado poderá acompanhar o processo pessoalmente 

ou através de procurador devidamente constituído, seja advogado ou um terceiro, arrolar e 

reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, bem como formular quesitos (Art. 156 

da Lei nº 8.112/90). 

Concluída a oitiva de testemunhas, a autoridade competente procederá ao 

interrogatório do acusado (Art. 159, da Lei nº 8.112/90). 

Após o encerramento das diligências, tipificada a infração disciplinar, o servidor 

será indiciado, com a especificação dos fatos a ele imputados e das provas colhidas. Poderá 

oferecer defesa no prazo de 10 dias (Art. 161, da Lei nº 8.112/90). 

Caso o indiciado seja revel, será nomeado em seu favor um procurador dativo, 

ocupante de cargo efetivo superior ou do mesmo nível hierárquico, de nível de escolaridade 

igual ou superior ao dele (Art. 164, §2º, da Lei nº 8.112/90). 

Apreciada a defesa, a comissão disciplinar apresentará relatório conclusivo, 

indicando a tipificação do ilícito cometido; os dispositivos da norma aplicáveis; a sanção 

cominada, bem como as circunstâncias atenuantes ou agravantes incidentes (Art. 165 da Lei 

nº 8.112/90). 

Concluído o inquérito, o relatório será encaminhado à autoridade que determinou 

a instauração do procedimento para julgamento (Art. 166 da Lei nº 8.112/90). 

 

Recebidos os autos do processo para julgamento, se a sanção proposta pela 

comissão disciplinar fugir a competência da autoridade que instaurou o processo, deverá 

remeter os autos à autoridade competente para julgar o processo a aplicar a sanção da forma 

mais adequada. A análise deverá ser feita, com a emissão do devido julgamento, em até 20 

dias contados da data do recebimento do processo (Art. 167 da Lei nº 8.112/90). 

Cumpre destacar que a autoridade julgadora deverá acatar o relatório elaborado 

pela comissão, salvo se discordar de prova contida nos autos, o que deverá fazer de forma 

motivada para agravar, atenuar a sanção ou, até mesmo, inocentar o servidor (Art.168 da Lei 

nº 8.112/90). 

A extrapolação do prazo de 20 dias para análise não implica em nulidade do 

julgamento exarado (Art. 169, §1º, da Lei nº 8.112/90). Trata-se de prazo impróprio para a 

Administração Pública. 
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Caso a infração disciplinar também constitua ilícito penal, os autos do 

procedimento apurador serão remetidos ao Ministério Público competente para a instauração 

da ação penal cabível (Art.171 da Lei nº 8.112/90). 

A responsabilidade administrativa do servidor será afastada em caso de absolvição 

criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria (Art. 126 da Lei nº 8112/90). 

Julgado, o processo pode ser a qualquer tempo revisto, de ofício ou mediante 

requerimento, havendo fatos novos ou elementos não apreciados durante sua tramitação 

capazes de justificar a inocência do servidor ou a inadequação da pena aplicada (Art. 174 da 

Lei nº 8112/90). 

O prazo para conclusão do processo disciplinar é de 60 (sessenta) dias, contados 

da publicação do ato de constituir a comissão disciplinar,  admitida a sua prorrogação por 

igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem (Art. 152 da Lei nº 8112/90). 

Proferida a decisão administrativa, comumente surgem questionamentos acerca da 

definitividade do posicionamento adotado pela Administração. Nessa perspectiva, impende 

esclarecer que a expressão coisa julgada no Direito Administrativo não tem a mesma 

conotação que possui no Direito Judiciário. No âmbito administrativo, a Administração 

Pública, além de exercer o papel de julgadora, é parte no processo, o que retira o caráter 

imparcial, em essência, do procedimento. Assim sendo, a decisão somente se torna definitiva 

perante a própria administração, mas não perante o Poder Judiciário, o qual pode exercer 

controle judicial sobre o ato. Incide, então, apenas o instituto da coisa julgada administrativa. 

(DI PIETRO, 2012, p. 803).  

 

3.6.2.2.2 PENALIDADES 
 

As infrações disciplinares ensejam a aplicação de sanções que visam o 

restabelecimento da disciplina no exercício da função pública. As penalidades são aplicadas 

pelas autoridades competentes quando o agente infringe a lei ou algum regulamento interno 

do órgão ao qual pertence. “Uma vez identificada a ocorrência de infração administrativa, a 

autoridade não pode deixar de aplicar a sanção. Com efeito, há um dever de sancionar, e não 

uma possibilidade discricionária de praticar ou não tal ato” (MELLO, 2010, p. 863). 

A aplicação de penalidades decorre da materialização de condutas ilícitas no caso 

concreto. Estas, para serem validamente instituídas, devem atender aos seguintes princípios: 

legalidade, anterioridade, tipicidade e exigência de voluntariedade. Isto é, além de estar 
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previsto no ordenamento jurídico, a ato infracional deve ser praticado de livre e espontânea 

vontade pelo agente (MELLO, 2010, p. 850). 

Segundo Mello (2010, p. 849), a função das sanções administrativas 

 
[…] é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos 

proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que 

lhes demanda comportamento positivo. Logo, quando uma sanção é prevista e ao 

depois aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um 

estímulo para que não reincida, quando cumprir uma função exemplar para a 

sociedade. 
 

Aplicam-se à atividade sancionadora, além dos princípios aplicáveis às infrações, 

os princípios da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação. Os agentes 

públicos não podem sofrer reprimenda de forma desarrazoada, sem o devido processo legal 

(Art. 5º, LIV, CF/88). Soma-se a isso o fato de que a penalidade deve ser suficiente para 

reprimir as condutas as quais está vinculada, sem extrapolar tal intento. 

Nessa perspectiva, são penalidades disciplinares: advertência; suspensão; 

demissão; cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição de cargo em comissão; e 

destituição de função comissionada (Art. 127 da Lei nº 8.112/90). 

A advertência, modalidade de reprimenda menos gravosa, será aplicada por 

escrito, nos casos de violação das proibições previstas no art. 117, I a VIII e XIX, da Lei nº 

8.112/90, quais sejam,  

Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 

imediato; retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 

documento ou objeto da repartição; recusar fé a documentos públicos; opor 

resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de 

serviço; promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 

desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 

coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou 

sindical, ou a partido político; manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 

de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; recusar-se a 

atualizar seus dados cadastrais quando solicitado; bem como nos casos de 

inobservância do dever funcional previsto pela legislação que não justifique a 

aplicação de penalidade mais grave (Art. 129 da Lei nº 8.112/90).  
 

A suspensão, afastamento compulsório do agente público de suas atividades 

funcionais, é destinada como punição para os casos de reincidência das faltas punidas como 

advertência e violação das demais proibições que não ensejem em infração sujeita à 

penalidade de demissão. O prazo máximo para afastamento do servidor é de 90 (noventa) dias 

(Art. 130 da Lei nº 8.112/90), ressaltando-se que, por critério de conveniência, a penalidade 

de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia 
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de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço (Art. 

131 da Lei nº 8.112/90). 

Os registros das penalidades de advertência e suspensão serão cancelados após 3 

(três)  5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se não houver prática de nova 

infração.  O cancelamento da penalidade não tem efeito retroativo (Art. 131 da Lei nº 

8.112/90). 

A penalidade de demissão, por sua vez, aplica-se aos seguintes casos:  

Crime contra a administração pública; abandono de cargo; inassiduidade habitual; 

improbidade administrativa; incontinência pública e conduta escandalosa, na 

repartição; insubordinação grave em serviço; ofensa física, em serviço, a servidor ou 

a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; aplicação irregular de 

dinheiros públicos; revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 

lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; corrupção; 

acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; e transgressão das 

proibições previstas nos incisos IX a XVI do art. 117 (Art. 132 da Lei nº 8.112/90). 
 

Aos funcionários inativos que praticaram ilícitos administrativos de acumulação 

ilegal, provada má-fé ou puníveis com a penalidade de demissão, quando já aposentados ou 

ainda em serviço, aplica-se a penalidade de cassação de aposentadoria (Arts. 133, §6º e 134 da 

Lei nº 8.112/90). Já a cassação de disponibilidade é pena que se impõe, além dos casos 

previstos para cassação de aposentadoria, ao funcionário que não assumir no prazo legal o 

exercício do cargo ou função em que for aproveitado (Art. 32 da Lei nº 8.112/90). 

Os dois últimos tipos de penalidades se aplicam aos casos de acumulação ilegal de  

cargos empregos ou funções públicas. Caso o agente infrator não seja ocupante de cargo 

público efetivo, a sanção de destituição de cargo em comissão será aplicada nas mesmas 

hipóteses de aplicação das penas de suspensão e demissão (Art. 135 da Lei nº 8.112/90). 

Nos casos de improbidade administrativa; aplicação irregular de dinheiro público; 

lesão ao erário; dilapidação do patrimônio nacional e corrupção, as penalidades de demissão e 

destituição de cargo em comissão implica em indisponibilidade de bens e ressarcimento ao 

erário (Art. 136 da Lei nº 8.112/90). 

Já a prática dos atos vedados pelos incisos IX e XI do art. 117 da Lei nº 8.112/90, 

quais sejam, utilização irregular do cargo para proveito pessoal e atuação como procurador ou 

intermediário no âmbito da Administração, incompatibiliza nova investidura em cargo público 

federal pelo prazo de 5 (cinco) anos (Art. 137 da Lei nº 8.112/90). De forma mais grave, não 

poderá retornar ao serviço público federal o agente que incorre na prática de crime contra a 

Administração Pública; improbidade administrativa; aplicação irregular de dinheiro público; 
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lesão ao erário e dilapidação do patrimônio público e corrupção (Art. 137, § único, da Lei nº 

8.112/90). 

Importa ressaltar que, em atenção aos princípios constitucionais da motivação dos 

atos administrativos, razoabilidade e proporcionalidade, ao proceder à aplicação de sanções, a 

autoridade competente deverá observar a natureza da infração cometida, os danos que dela 

provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes 

funcionais do agente infrator, indicando sempre o fundamento legal e a causa da sanção 

disciplinar (Art. 128 da Lei nº 8.112/90). 

 

3.6.2.2.3 REVISÃO DISCIPLINAR 

 

Expedido o ato administrativo, aos interessados faculta-se a possibilidade de 

reexame do caso perante a mesma autoridade ou outra de grau superior (CRETELLA 

JÚNIOR, 1995, p. 592). 

O art. 174 da Lei nº 8.112/90 prevê a possibilidade de revisão dos processos 

administrativos disciplinares, a qualquer tempo, a pedido das partes interessadas ou de ofício, 

quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes que justifiquem eventual 

inadequação da sanção aplicada. Do mesmo modo, dispõe o art. 65 da Lei nº 9.784/99. 

Para que o pedido de revisão seja conhecido, é necessária a ocorrência de fatos 

novos. A simples alegação de injustiça da penalidade aplicada não tem o condão de ensejar a 

revisão do julgado administrativo (Art.176 da Lei nº 8.112/90). 

Conhecido o pedido, a revisão terá início mediante autorização expedida pela 

autoridade competente. Autorizado o processamento da revisão, será constituída comissão 

revisora (Art. 177 da Lei nº 8.112/90). 

A comissão terá 60 (sessenta) dias para concluir a análise do pedido (Art.179 da 

Lei nº 8.112/90). Passado esse prazo, os autos serão remetidos à autoridade que aplicou a 

penalidade para julgamento, o qual deverá ser feito no prazo de 20 (vinte) dias (Art.181 da 

Lei nº 8.112/90). 

Acatado o pedido de revisão, a penalidade outrora aplicada será declarada sem 

efeito, restabelecendo-se todos os direitos do servidor (art. 182 da Lei nº 8.112/90). 

 Vale ressaltar que a revisão do processo não pode resultar em agravamento da 

sanção outrora aplicada (art. 182, § único, da Lei nº 8.112/90 e art. 65, § único, da Lei nº 

9784/99). 
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3.6.2.2.4 PRESCRIÇÃO 
 

A prescrição também se aplica à pretensão punitiva no âmbito da Administração 

Pública, sendo assim um instituto que se insurge contra a administração, a qual tem o poder-

dever de aplicar sanções ao agente faltante (LUZ, 1994, p. 198). 

A partir disso, infere-se que a Administração Pública não dispõe de toda a 

eternidade para proceder à aplicação da pena disciplinar. Existem prazos para a aplicação das 

sanções. Caso a Administração se quede inerte, em razão do decurso do tempo, ficará 

impedida de exercer a pretensão punitiva que lhe foi conferida. 

O Art. 37, §5º, da Constituição Federal de 1988 prevê que a lei estabelecerá os 

prazos de prescrição para atos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não. 

Nesse contexto, a Lei nº 8.112/90, dispõe, em seu art. 142, sobre a prescrição 

aplicada à ação disciplinar. Quanto às infrações cometidas forem puníveis com as penalidades 

de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em 

comissão, a ação disciplinar prescreverá em 5 (cinco) anos. No caso de infrações puníveis 

com suspensão, em 2 (dois) anos. E, em caso de advertência, em 180 (cento e oitenta) dias. 

Cumpre ressaltar que a contagem do prazo de prescrição se inicia na data em que 

o fato ilícito se tornou conhecido, interrompendo-se quando da abertura de sindicância ou 

instauração de processo disciplinar até a expedição de decisão final pela autoridade 

competente (Art. 142, §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.112/90). Ultrapassada a fase de conclusão e 

decisão, o prazo prescricional volta a correr por inteiro, a partir do dia em que cessar a 

interrupção (Art. 142, §4º, da Lei nº 8.112/90). 

Nos casos de infrações disciplinares também tipificadas no Código Penal, 

aplicam-se os prazos de prescrição previstos no art. 109 do CP (Art. 142, §2º, da Lei nº 

8.112/90).  

 Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o 

registro do fato nos assentamentos individuais do servidor (Art.170 da Lei nº 8.112/90). 

Destaca-se que o fato de ter havido a prescrição da pretensão punitiva não implica 

em extinção da conduta ilícita. Ainda que o Estado não possa mais punir o agente, a 

incidência da prescrição não tem o condão de aniquilar o ilícito do mundo dos fatos. O ilícito 

sobrevive como prática condenável, embora não mais punível (VAROTO, 2010, p. 149). 

Diante de todo o exposto, verifica-se que o controle administrativo disciplinar é 

um dos principais instrumentos do qual dispõe a Administração Pública para alcançar os fins 



52 

 

a que se destina, os quais, em suma, consistem na defesa do interesse social em face da prática 

de atos ilícitos por agentes públicos.  
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4 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR APLICÁVEL AOS 

MAGISTRADOS 

4.1 O MAGISTRADO E O CONTROLE DISCIPLINAR 

 

É dever do Estado assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais 

conferidos aos membros da sociedade. Nessa perspectiva, como agente público, a missão do 

juiz não está restrita aos autos de um processo judicial, estando compreendida na defesa do 

regime democrático, sem o qual a atividade jurisdicional estaria reduzida à rasteira 

esterilidade (PISKE, 2010, p.48). 

Segundo Teixeira (1999, p. 182), 

O Estado Democrático de Direito não mais aceita uma postura omissa e passiva do 

Poder Judiciário. Este deixou de ser um Poder distanciado da realidade social, para 

tornar-se um efetivo partícipe da construção dos destinos da sociedade e do país, 

sendo, além disso, responsável pelo bem da coletividade. 
 

Em razão de papel social, o juiz é, na maioria das vezes, visto como um cidadão 

diferenciado, superior aos demais membros da sociedade. O poder conferido aos magistrados 

no exercício da função jurisdicional, o qual consiste, em síntese, em decidir os rumos da 

sociedade, remete ao imaginário popular a ideia de que os juízes, além de superiores aos 

demais, são intangíveis, infalíveis e irreprocháveis.  

Ocorre que, como qualquer outro servidor público, o magistrado também está 

passível de cometer erros, equívocos e irregularidades no exercício de sua atividade funcional. 

A sociedade, no entanto, não está habituada a ver aqueles que têm o dever de reprimir 

condutas reprováveis e ilícitas, sendo investigados, processados e punidos pelas faltas que 

cometem.  

Por muito tempo
7
, com o intuito de reputar uma imagem perfeita ao Poder 

Judiciário, para que não houvesse críticas sobre a sua atuação, evitou-se a publicidade de fatos 

que pudessem denegrir a imagem da Justiça e abalar a paz social (FREITAS, 2007, p. 226). O 

Poder Judiciário e, principalmente, seus agentes não poderiam perder a credibilidade da 

população, visto que, do contrário, instalar-se-ia o caos social.  

                                                           
7
 Segundo Dallari (2008, p.6), o Judiciário possuía a convicção de que não deveria reconhecer que tem 

deficiências nem poderia ser submetido a críticas, uma vez que magnífica é a sua missão, sendo seus integrantes 

superiores aos mortais comuns.  
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As pessoas físicas e os demais agentes públicos respondem por seus atos e 

omissões. Desse modo, em sendo uma pessoa física e um agente público, não poderia o 

magistrado ser tratado de maneira diversa dos demais indivíduos.  

É certa a necessidade de conferir prerrogativas ao magistrado, pois, do contrário, 

sem liberdade ou isenção, não seria possível exercer a atividade jurisdicional de forma justa e 

independente, livre de vícios ou máculas. Contudo, ninguém pode se eximir das 

responsabilidades inerentes aos poderes que lhe são conferidos.  

O juiz goza de independência no exercício da jurisdição, mas está vinculado 

administrativamente, possui deveres. Nesse contexto, o tribunal competente tem a missão 

constitucional de velar para que os deveres funcionais do magistrado sejam cumpridos 

(BALTAZAR JÚNIOR, 2005, p. 55). Para tanto, os membros da magistratura são submetidos 

a controle disciplinar, o qual se materializa através da realização de correições e, quando 

necessário, da instauração de processo administrativo disciplinar
8
. 

O procedimento de controle aplicável aos membros da magistratura, ante as 

especificidades do exercício da função jurisdicional, não segue exatamente o mesmo rito 

aplicável aos demais servidores públicos.  Além das normas que regulamentam o processo 

administrativo disciplinar comum, normas específicas foram editadas com o fito adequar o 

poder disciplinar da Administração à realidade da Magistratura Nacional.  

O objeto de estudo do presente capítulo é a análise do procedimento disciplinar 

específico destinado ao controle disciplinar dos juízes brasileiros.   

 

4.2 NORMAS APLICÁVEIS 

 

Antes da promulgação da Lei Complementar nº 35 de 1979, mais conhecida como 

Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN, seguindo a tendência dos demais ramos do Direito 

Administrativo, o controle disciplinar dos juízes era regulado por leis esparsas. Não havia 

regulamentação unificada a nível federal; e, no âmbito estadual, as faltas disciplinares eram 

previstas livremente nos Códigos de Organização Judiciária (FREITAS, 2007, p. 228). 

Com o advento da LOMAN, houve a unificação das normas relativas ao processo 

administrativo disciplinar dos magistrados brasileiros. Em âmbito estadual, os tribunais ainda 

                                                           
8
 Hely Lopes (p. 594) elucida que “o processo administrativo disciplinar é o meio de apuração e punição 

de faltas graves dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao regime funcional de determinados 

estabelecimentos da Administração”. 
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possuem códigos de organização judiciária, regimentos internos, mas estes não podem conter 

disposições contrárias às previstas na mencionada lei complementar. 

A Constituição Federal de 1988, de natureza analítica, trouxe em seu bojo 

disposições expressas a respeito do Poder Judiciário, dentre elas, deveres e garantias 

destinados aos juízes. Dada a inadequação do regramento constitucional à realidade judiciária 

brasileira, em 2004, com a Emenda Constitucional nº 45, houve a reforma do Poder 

Judiciário. 

Nesse cenário de reforma, com o objetivo de retomar e aperfeiçoar as 

competências do antigo Conselho Nacional da Magistratura, a EC nº 45 inseriu o art. 103-B 

no texto constitucional, criando o Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Dada a outorga de 

poder regulamentar a este órgão (art. 103-B, §4º, I, da CF/88), em 2011, o CNJ editou a 

Resolução nº 135 de 2011, a qual dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao 

procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, acerca do rito e das 

penalidades, e dá outras providências.   

Além das referidas normas, aplica-se ainda o Código de Ética da Magistratura e, 

de forma subsidiária, as Leis Federais nº 8.112/90 e nº 9.784/99.  

 

4.3 ABRANGÊNCIA SUBJETIVA DA TUTELA DISCIPLINAR 

 

A Lei Orgânica da Magistratura, art. 1º, define como órgãos do Poder Judiciário o 

Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional da Magistratura; o Tribunal Federal de 

Recursos e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes Militares; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os 

Tribunais e Juízos do Trabalho; os Tribunais e Juízes Estaduais; o Tribunal e Juízes do 

Distrito Federal e dos Territórios. 

A Constituição Federal de 1988, atualizando o disposto na LOMAN, aduz que 

compõem o Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o 

Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e 

Juízes do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os 

Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

Nesse contexto, ao unificar a legislação que rege o processo administrativo 

destinado ao controle disciplinar da Magistratura Nacional, a Resolução Normativa nº 

135/2011 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que:  
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São magistrados os Juízes Substitutos, os Juízes de Direito e os Desembargadores 

dos Tribunais de Justiça Estaduais, os Juízes Federais e dos Tribunais Regionais 

Federais, os Juízes do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, os Juízes 

Militares e dos Tribunais Militares, os Juízes Eleitorais e dos Tribunais Regionais 

Eleitorais, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, os Ministros do Tribunal 

Superior do Trabalho, os Ministros do Superior Tribunal Militar e os Ministros do 

Tribunal Superior Eleitoral, exceto aqueles que também integram o Supremo 

Tribunal Federal (art. 1º). 
 

4.4 ABRANGÊNCIA OBJETIVA DA TUTELA DISCIPLINAR 

 

Objeto do processo administrativo disciplinar aplicável à magistratura é o 

comportamento do juiz, tanto no exercício da atividade jurisdicional, quanto fora dela. Como 

instrumento de controle, busca evitar e reprimir a prática de faltas disciplinares pelos 

membros da magistratura nacional, e possui como finalidade a “[...] preservação e 

aprimoramento do serviço judiciário e observância dos deveres do cargo de magistrado” 

(LEAL JR., 2003, p. 104).  

O §2º do art. 3º da Resolução nº 135/2011 do CNJ prevê que os deveres do 

magistrado estão previstos na Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar nº 35 de 

1979, no Código de Processo Civil (art. 125), no Código de Processo Penal (art. 251), nas 

demais leis vigentes e no Código de Ética da Magistratura. 

Em âmbito estadual, os magistrados devem observar ainda os deveres e vedações 

previstos nos Regimentos dos Tribunais de Justiça, e, como agentes públicos, as disposições 

da Lei Federal nº 8.112/90. 

 

4.4.1 DEVERES CONSTITUCIONAIS DO MAGISTRADO  

 

A Constituição Federal de 1988 concentra, nos artigos 91 a 100, as disposições 

gerais aplicáveis a todo o Poder Judiciário, em especial, aos magistrados.  

Nessa perspectiva, os deveres e as vedações aplicáveis estão previstos, 

basicamente, nos artigos 93 e 95. 

O art. 95, parágrafo único, I, da CF/88 prevê que o magistrado não poderá exercer 

outro cargo público ou função pública, salvo uma de magistério. Ressalta-se que a lei não faz 

nenhuma distinção a respeito do tipo de magistério desempenhado, logo, não interessa se é no 

ensino superior ou não, ou em entidades que trabalham com cursos preparatórios às carreiras 

jurídicas, de extensão ou pós-graduação. A LOMAN, art. 26, §2º, no entanto, ressalva a 
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possibilidade de exercício do magistério em cursos oficiais de preparação para a judicatura ou 

para o aperfeiçoamento dos magistrados. 

O art. 95, parágrafo único, II, da CF/88, por sua vez, vedou, de forma genérica, o 

recebimento pelo magistrado de custas ou participação em processo não importando a fase em 

que este esteja, ao passo que o legislador complementar limitou o recebimento de tais verbas 

nos processos sujeitos a despacho ou julgamento (art. 26, II, “b”, LOMAN). Tal dispositivo 

visa afastar a possibilidade de que o magistrado venha a ter sua independência e 

imparcialidade abaladas por algum tipo de estímulo financeiro, o que obstaria o alcance do 

ideal de justiça o qual deve ser perseguido pelo Poder Judiciário. 

Importa destacar que a LOMAN foi ainda mais abrangente que a Carta Magna, 

pois não se limitou à proteção da independência e imparcialidade do magistrado apenas no 

exercício da função jurisdicional. É cediço que os juízes podem, eventualmente, exercer 

cargos administrativos, a exemplo dos cargos exercidos em órgãos correcionais. Nesse 

contexto, o art. 129 da LOMAN vedou o recebimento de qualquer vantagem pecuniária, salvo 

valores relativos a transporte e diárias de deslocamento. 

O art. 95, parágrafo único, III, da CF/88 veda a dedicação dos juízes a atividades 

político-partidárias, o que significa dizer que os juízes não podem se dedicar a persecução dos 

objetivos de nenhuma agremiação partidária, tampouco filiar-se a qualquer partido político. 

Nota-se que o objetivo da norma não é negar a natureza política do exercício da função 

jurisdicional, mas viabilizar a manutenção da imparcialidade a qual deve ser inerente à 

atividade jurisdicional (FRASCINO, 2006, p.123).  

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a Lei Complementar nº 64/90, ao 

regulamentar o art. 14, §9º, da CF/88, dispõe que os magistrados são inelegíveis para os 

cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, até 6 (seis) meses depois de afastados 

definitivamente de seus cargos e funções.  

Ainda com o objetivo de assegurar a independência e a imparcialidade da 

magistratura, o art. 95, parágrafo único, IV, da CF/88 proíbe o magistrado de perceber auxílio 

ou contribuição de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, salvo as exceções previstas 

em lei. Afirma Frascino (2006, p. 124) que o constituinte, ao fazer tal previsão, partiu do 

pressuposto de que os subsídios recebidos pelos magistrados são suficientes para não 

estimular a percepção de vantagens que corrompam o espírito o qual deve ter o magistrado. 
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De outro modo, outra previsão que visa à tutela da independência da magistratura 

é a vedação contida no art. 95, parágrafo único, V, CF/88, tem o objetivo específico “[...] de 

evitar situações geradoras de um estado de suspeição quanto ao bom funcionamento do 

Judiciário” (MENDES, p. 979). 

Não é permitido ao magistrado exercer a advocacia perante o juízo ou tribunal do 

qual se afastou por aposentadoria ou exoneração pelo prazo de três anos. Essa, no entanto, é 

uma das vedações mais difíceis de fiscalizar o cumprimento, haja vista que a advocacia pode 

ser exercida de maneira informal, sem que o magistrado precise assinar as peças processuais. 

A influência pode ser exercida mediante uma simples ligação telefônica ou visita ao gabinete 

do emérito julgador. Por conseguinte, o respeito a essa proibição depende principalmente da 

consciência do magistrado, não da fiscalização exercida pela Administração.  

 Sob outro enfoque, o art. 93, VII, da Constituição Federal de 1988 dispõe que o 

juiz deve residir na comarca em que é titular, salvo autorização expressa do tribunal 

competente para proceder de forma diversa. Tal dever tem o objetivo de prestigiar o princípio 

do interesse público sobre o interesse do servidor de modo a facilitar o entrosamento do 

magistrado com a população (FRASCINO, 2006, p. 126), o que é de suma importância, uma 

vez que a atividade jurisdicional está inteiramente ligada ao contexto social no qual está 

inserida.  

Ainda com o intuito de prestigiar o princípio da supremacia do interesse público, 

o próprio dispositivo da norma ressalva a possibilidade de o magistrado residir em localidade 

diversa mediante autorização do tribunal ao qual está vinculado. Deve-se notar que a própria 

garantia constitucional de inamovibilidade assegurada aos magistrados (art. 95, II, CF/88), a 

qual o impede de ser removido contra a sua vontade, é relativizada diante do princípio da 

supremacia do interesse público.  

A Carta Magna prevê que as decisões administrativas dos tribunais devem ser 

motivadas, proferidas em sessão pública e tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros (art. 93, X). O constituinte não faz distinção entre as decisões tomadas em sede de 

atividade vinculada ou discricionária, logo, todas as decisões proferidas pelo tribunal devem 

ser motivadas, com destaque para as que impõem a aplicação de penas disciplinares aos 

magistrados, o que, além de prestigiar o princípio da motivação, atende ao princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa ao permitir que o juiz saiba o que motivou a 

aplicação da pena disciplinar. 
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O art. 5º, LXXVIII, da CF/88, por sua vez, determina que a todos é assegurada a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esse 

dispositivo, no entanto, não consiste apenas em uma garantia para a população, mas em um 

dever zelarem pela celeridade do processo de modo que este gere a menor onerosidade às 

partes e à administração. 

 

4.4.2 DEVERES TRAÇADOS PELA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCONAL 

 

A legislação infraconstitucional prevê vários deveres a serem observados pelos 

magistrados, mas, como ocorre com as infrações disciplinares previstas na Lei nº 8.112/90, 

muitas vezes, são previstos através de conceitos bastante imprecisos. 

A maioria dos deveres previstos no art. 35 da LOMAN visa compelir o magistrado 

a assegurar o cumprimento da garantia constitucional do devido processo legal. O inciso I 

estabelece que é dever do juiz cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e 

exatidão, as disposições legais e os atos de ofício. O inciso II determina que o magistrado não 

deve exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar. O inciso III, por sua 

vez, preleciona que o juiz deve adotar as providências necessárias para que os atos 

processuais se realizem nos prazos legais. O juiz deve ainda comparecer pontualmente ao 

expediente ou às sessões, e não se ausentar injustificadamente antes do seu término (inciso 

VI); e fiscalizar seus subordinados, principalmente no que tange à cobrança de custas e 

emolumentos (inciso VII). Vale ressaltar que, no que concerne à pontualidade, se o magistrado 

não a cumprir, poderá o advogado que aguarda a realização de audiência deixar o local, após 

30 minutos de atraso do magistrado, comunicando tal fato por escrito (art. 7º, XX, Lei 

8.0906/94). 

Os incisos IV, V e VIII não se direcionam especificamente ao processo judicial 

que está tramitando, mas ao comportamento do magistrado como agente público cuja função é 

servir à sociedade. Nessa perspectiva, o juiz deve tratar as partes e aqueles que atuam ou 

participam da atividade jurisdicional com urbanidade (inciso IV); residir na comarca na qual 

assumiu suas funções (inciso V); e manter conduta irrepreensível, seja na vida pública ou 

particular (inciso VIII). 

Em homenagem ao princípio da publicidade, devem os tribunais publicar 

mensalmente dados estatísticos referentes à produção quantitativa e qualitativa decorrente da 
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atividade jurisdicional dos magistrados (art. 37, LOMAN). Tal comando visa estimular o 

cumprimento dos demais deveres atribuídos aos magistrados, uma vez que tanto os demais 

juízes quanto a população podem verificar a atuação dos juízes em suas respectivas cortes 

(FRASCINO, 2006, p. 142). Com o mesmo desiderato, o art. 39 da LOMAN estabelece que o 

magistrado deve remeter às corregedorias as quais está vinculado dados sobre a sua produção 

mensal, especificando os despachos e as decisões proferidas fora do prazo regulamentar (art. 

39, LOMAN). 

O legislador complementar tratou de prever ainda vedações aplicáveis aos 

magistrados (art. 36 da LOMAN), quais sejam, o exercício de atividade comercial ou a 

participação em sociedade com esse fim, inclusive de economia mista, exceto como acionista 

ou quotista; o exercício de cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou 

fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem 

remuneração; e a exteriorização, por qualquer meio de comunicação, de opinião sobre 

processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, 

votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou 

no exercício do magistério. Observa-se, portanto, que o objetivo do legislador consistiu em 

coibir condutas que ameaçassem o cumprimento do princípio da imparcialidade e, 

consequentemente, a efetivação da Justiça no caso concreto.  

O Código de Processo Civil concentra em seus artigos 125 a 138 os deveres e 

vedações dirigidas ao juiz no exercício da atividade jurisdicional. Em suma, os deveres 

previstos visam garantir às partes a consagração do princípio do devido processo legal, em 

razão do que compete ao magistrado assegurar às partes igualdade de tratamento; velar pela 

rápida solução do litígio; prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça e 

tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes (art. 125). As vedações elencadas, por sua vez, 

tem o objetivo de preservar a imparcialidade do magistrado, assegurando às partes a tutela 

jurisdicional que merecem, independente e isenta de influências alheias aos limites da ação 

proposta.  

 Código de Processo Penal destina capítulo específico para tratar dos deveres e 

vedações aplicáveis aos juízes, artigos 251 a 256. À semelhança do que ocorre no processo 

civil, no processo penal, incumbe ao juiz o dever de prover à regularidade do processo e 

manter a ordem no curso dos respectivos atos (art. 251). As hipóteses de suspeição e 

impedimento encontram-se previstas nos artigos 252 a 256. 
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4.4.3 DEVERES ÉTICOS 

 

O juiz é um servidor público e um profissional que lida com interesses, direitos e 

valores alheios, públicos e particulares, recebendo um bom salário para o padrão nacional 

para exercer suas funções e “dizer” à população o que é justo, legal e correto. É justamente 

neste cenário que se origina seu dever de probidade, tanto no âmbito profissional quanto 

pessoal (BALTAZAR JÚNIOR, 2005, p. 61). 

Ao proceder à leitura do Código de Ética de Magistratura, infere-se que os 

deveres nele previstos nada mais são do que a tradução dos princípios elencados no art. 37 da 

CF/88, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

Exige-se que o magistrado seja independente e preserve a independência dos 

demais (arts. 4º a 7º). O juiz deve ser imparcial ao exercer a atividade jurisdicional, e esta 

deve ser exercida de forma transparente, de modo a favorecer sua publicidade, exceto nos 

casos de sigilo previstos em lei. A integridade do magistrado, seja pessoal ou profissional, 

deve ser preservada, logo, é dever do juiz apresentar comportamento que dignifique a função 

que exerce. 

Para a satisfação de seus deveres funcionais, cumpre ao magistrado possuir 

conhecimento, capacitação e atuar com a diligência, a dedicação e a prudência necessária à 

obtenção de um serviço de qualidade na administração da Justiça. Igualmente, é 

responsabilidade do juiz a proteção de dados ou fatos pessoais a que teve acesso durante o 

exercício de sua atividade. 

Cabe ao magistrado, ainda, tratar os demais juízes com cortesia, sendo-lhe vedado 

procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. 

 

4.4.4 GARANTIAS 

 

Para que o Poder Judiciário cumpra a finalidade para o qual foi criado, isto é, a 

realização da justiça, é indispensável que, além de materialmente bem aparelhado, a 

magistratura que o integra seja independente. “Longe de ser um privilégio para os juízes, a 

independência da magistratura é necessária para o povo, que precisa de juízes imparciais para 

harmonização pacífica e justa dos conflitos de direitos”. (DALLARI, 2008, p. 46/47). 
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Diante disso, garantias funcionais foram estabelecidas “em favor dos juízes para 

que possam manter sua independência e exercer a função jurisdicional com dignidade, 

desassombro e imparcialidade” (SILVA, 2005, p. 590).  

Inicialmente, as garantias funcionais encontravam-se previstas somente na 

LOMAN (art. 25). Em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, lograram 

status constitucional (art. 95). 

Para Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (2007), as garantias funcionais se 

agrupam em duas categorias: as garantias de independência e as garantias de imparcialidade 

dos órgãos judiciários. As garantias de independência abrangem os princípios da vitaliciedade, 

da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídio. As garantias de imparcialidade dos 

órgãos judiciários se apresentam como vedações, restrições formais aos magistrados. 

A vitaliciedade consiste na estabilidade do vínculo que o magistrado possui com o 

cargo que exerce, a qual, enquanto não alcançada, admite perda do cargo mediante decisão do 

tribunal competente e, nos demais casos, somente por meio de sentença judicial transitada em 

julgado (art. 95, I, CF/88). Tal garantia, no entanto, não impede a extinção do cargo a 

qualquer momento, ocasião em que o magistrado será posto em disponibilidade com todos os 

vencimentos (súmula 11, STF). 

A segunda garantia, prevista no art. 95, II, da CF/88 c/c art. 30 da LOMAN, trata 

sobre a impossibilidade de o magistrado ser removido ou promovido para outra Vara ou 

Comarca sem que antes manifeste tal intento ou reste comprovado o interesse público no caso 

concreto. Assegura ao juiz o exercício de suas funções de forma livre, desembaraçada de 

quaisquer ingerências dos outros Poderes da União ou de interesses menores da comunidade 

na qual exerce a jurisdição. 

O art. 95, III, da CF/88 prevê, por fim, que os subsídios dos magistrados não 

podem ser reduzidos, salvo em caso de descontos destinados a contribuições previdenciárias e 

impostos gerais. Os subsídios estão previstos no art. 37 da CF/88, e a garantia que lhes é 

assegurada tem caráter nominal, não está protegida contra depreciação inflacionária. Na 

LOMAN, tal garantia encontra guarida no art. 32. 

 

4.5 COMPETÊNCIA 

A Constituição Federal de 1988 prevê a competência privativa dos tribunais para 

eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas 
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de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 

funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (art. 96, I, “a”); bem 

como para organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem 

vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva (art. 96, I, “b”). 

A LOMAN, por sua vez, estabelece a competência privativa dos tribunais para 

elaborar seus regimentos internos e neles estabelecer, observada esta Lei, a competência de 

suas Câmaras ou Turmas isoladas, Grupos, Seções ou outros órgãos com funções 

jurisdicionais ou administrativas; e exercer a direção e disciplina dos órgãos e serviços que 

lhes forem subordinados (art. 21). 

Em harmonia com as disposições legais mencionadas, a Resolução Normativa nº 

135 do Conselho Nacional de Justiça, art. 12, prevê como competente para o processamento 

de causas administrativas disciplinares, bem como a aplicação de penalidades, o Tribunal a 

que pertença ou esteja subordinado o magistrado, sem prejuízo das competências que lhes 

foram atribuídas.  

Assim sendo, tem-se que os procedimentos destinados ao controle da Magistratura 

Nacional podem iniciar e tramitar tanto perante os Tribunais competentes, quanto perante o 

CNJ. A competência disciplinar e correicional desses órgãos é, portanto, concorrente  (art. 4º, 

III, do Regimento Interno do CNJ). 

As corregedorias são os órgãos da administração do Judiciário responsáveis por 

controlar os atos dos funcionários da Justiça. Regra geral, a notícia do fato ilícito é 

apresentada na Corregedoria-Geral, órgão disciplinar dos Tribunais destinado a apurar as 

faltas disciplinares dos juízes de primeiro grau.  

Ao Corregedor é conferido o poder-dever de afastar de ofício as representações 

infundadas; a depender do caso, sem sequer pedir informações ao magistrado (FREITAS, 

2007, p. 234). 

Com o mínimo de indícios fáticos que o justifiquem, há a instauração de 

procedimento disciplinar.  

Essa triagem preliminar visa coibir a movimentação da máquina administrativa 

para apurar fatos que, em verdade, não constituem infrações, mas manifestações decorrentes 

de insatisfação com o provimento jurisdicional recebido, vingança pessoal ou qualquer outra 

motivação alheia à tutela administrativa. 
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Juízes de primeira instância respondem aos processos disciplinares nos tribunais 

de segundo grau aos quais estão vinculados. Os demais magistrados, desembargadores e 

ministros dos tribunais superiores respondem nos seus próprios tribunais (art. 99, CF e Art. 

27, LOMAN). 

4.5.1 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
 

Introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC nº 45/2004, mediante a 

inclusão do artigo 103-B, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – tem a função essencial de 

exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como 

fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. 

Composto por 15 (quinze) membros, dos quais 9 (nove) são magistrados, o 

Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Dentre outras atribuições, importa destacar que ao CNJ compete zelar pela 

autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo 

expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 

zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade 

dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo 

desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao 

exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 

receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, sem 

prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos 

disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com 

subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 

administrativas, assegurada ampla defesa; rever, de ofício ou mediante provocação, os 

processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. 

O Conselho Nacional de Justiça é, portanto, o órgão misto competente para o 

exercício do controle das atividades funcionais atribuídas aos membros da magistratura.   

 

4.6 PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

 

O controle da atividade funcional dos membros da magistratura pode ser exercido 

através da instauração de diversos procedimentos. O Regimento Interno do CNJ, no exercício 
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da atividade regulamentar deste órgão, prevê como procedimentos destinados ao controle a 

inspeção; a correição; a sindicância; a reclamação disciplinar; o processo administrativo 

disciplinar; e a representação por excesso injustificado de prazo para a prática, pelo 

magistrado, de ato inerente aos seus deveres funcionais. 

Aos procedimentos administrativos disciplinares contra os membros da 

magistratura, dada a sua condição de magistrado e agente público, aplicam-se as regras 

previstas pela Constituição Federal de 1988, pela LOMAN, pela Resolução Normativa nº 

135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, pelo Regimento Interno do Conselho Nacional de 

Justiça e, subsidiariamente, no que não conflitar com as normas específicas, pelas disposições 

previstas nas Leis Federais nº 8.112/90 e 9.784/99.  

A proposta de análise do presente capítulo, entretanto, limita-se ao processo 

administrativo disciplinar previsto na Resolução Normativa nº 135/2011 do CNJ, o qual é o 

instrumento destinado a apurar a responsabilidade dos magistrados por infração disciplinar 

praticada no exercício de suas atribuições funcionais (art. 73 do Regimento Interno do CNJ). 

 

4.6.1 INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

 

Ciente da prática de ato irregular, o Corregedor, no caso de magistrado de 1º grau, 

e o Presidente, ou outro membro competente do Tribunal, nos demais casos, são obrigados a 

promover a apuração imediata dos fatos, observados os termos da legislação vigente (art. 8º 

da RN nº 135/2011 CNJ).  

A denúncia da prática de irregularidade poderá ser feita por qualquer pessoa do 

povo, desde que formulada por escrito, com confirmação da autenticidade e identificação do 

denunciante (art. 9º da RN nº 135/2011 CNJ). Identificados os fatos, ao magistrado é 

conferido o prazo de 5 (cinco) dias para prestar informações (art. 9º, §1º, da RN nº 135/2011 

CNJ). 

Verificada a prática de falta ou infração atribuída a magistrado, determinar-se-á a 

instauração de sindicância ou, se mais adequada, a instauração direta de processo 

administrativo disciplinar (art. 8º, § único, da RN nº 135/2011 CNJ).  

Quando o fato noticiado não configurar ilícito disciplinar ou penal, o 

procedimento será arquivado de plano pela autoridade ou tribunal competente (art. 9º, §2º, da 

RN nº 135/2011 CNJ). 
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Caso seja instaurada a sindicância, será permitido ao sindicado acompanhá-la (art. 

11 da RN nº 135/2011 CNJ). 

Note-se que a devida apuração dos fatos, bem como o processamento da infração, 

se verificada, não é uma faculdade das autoridades competentes, mas uma obrigação, haja 

vista que ao corregedor, ciente dos fatos e/ou existência de infração disciplinar, não é 

conferida a faculdade de proceder de forma contrária.  

 

4.6.2 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  

 

4.6.2.1 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS 

 

Como de trata de atividade administrativa vinculada, a essa modalidade de 

processo disciplinar se aplicam os princípios previstos como aplicável ao processo 

administrativo disciplinar regido pela Lei Federal nº 8,112/90, com destaque para os 

princípios previstos no art. 37, da CF/88. 

Assim, considerando que o processo disciplinar contra o magistrado se submete 

ao regramento geral de Direito Administrativo, não restam dúvidas de que a esse 

procedimento se aplica o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, com todos 

os meios e recursos a ele inerentes. Somente se confere legitimidade ao processo disciplinar 

instaurado se for igualmente observado o princípio do devido processo legal. Art, 5º, LV, 

CF/88. 

Vale ressaltar que, ante a máxima de que o direito ao contraditório e ampla defesa 

deve ser aplicado a qualquer procedimento em que haja acusação e possibilidade de aplicação 

de penalidade, caso seja instaurada sindicância administrativa para apuração de faltas 

disciplinares de menor potencial ofensivo, deve-se observar o direito de defesa (LEAL JR., 

2003, p. 105). 

 

4.6.2.2 PROCEDIMENTO  

 

O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso, por 

determinação do Conselho Nacional de Justiça, se favorável a proposta de Corregedor 

Nacional ou deliberação de seu plenário, ou por determinação do Pleno ou Órgão Especial, se 
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favorável a proposta do Corregedor, no caso de juiz de 1º grau, ou do Presidente do Tribunal 

respectivo, nos demais casos (art. 13 da RN nº 135/2011 CNJ). 

A acusação deve ser prévia e precisamente definida, principalmente em virtude da 

amplitude das faltas disciplinares, as quais não se encontram específica e taxativamente 

previstas no ordenamento jurídico. Caso contrário, se o magistrado acusado não souber 

exatamente do que está sendo acusado, não poderá se defender da forma que lhe é de direito. 

Antes da decisão sobre a instauração do processo, porém, é concedido prazo de 15 

(quinze) dias ao magistrado acusado para defesa prévia (art. 14 da RN nº 135/2011 CNJ). 

Apresentada a defesa ou não, o relator submeterá os autos para decisão acerca da 

instauração do processo administrativo disciplinar (art. 14, §1º, da RN nº 135/2011 CNJ). 

Em caso de decisão positiva para a instauração do processo disciplinar, expedir-

se-á portaria, a qual conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação, 

assinada pela autoridade competente (art. 14, §5º, da RN nº 135/2011 CNJ). 

Vale ressaltar que, por critério de conveniência e oportunidade, poderá o Tribunal, 

na ocasião em que determinar a instauração do processo, decidir pelo afastamento do cargo do 

magistrado até a decisão final, assegurado o subsídio integral (art. 15 da RN nº 135/2011 

CNJ). 

O Ministério Público será intimado para apresentar manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 16 da RN nº 135/2011 CNJ). 

Empós, será o magistrado citado para apresentar defesa e as provas que entender 

cabíveis, no prazo de 5 (cinco) dias. Se o magistrado estiver em local incerto e não sabido, 

será citado por edital. Caso seja regularmente citado, mas não apresente defesa, será o 

magistrado considerado revel, oportunidade em que será designado defensor dativo em seu 

favor (art. 17 da RN nº 135/2011 CNJ). 

Além de defesa escrita, como qualquer outro acusado, se assim o desejar e 

requerer, pode o magistrado ser interrogado pessoalmente pela autoridade processante. O 

interrogatório não serve somente como meio de prova para a formação do convencimento da 

Administração e aplicação da lei, mas também como meio de defesa para o magistrado 

acusado. Com efeito, o direito a sua realização não pode ser negada ao magistrado acusado 

que a requerer, pois do contrário restará configurado o cerceamento de defesa e nulidade 

absoluta, a exemplo do que ocorre no Processo Penal (LEAL JR., 2003, p. 106). 
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Nesse sentido, dispõe o Manual de Processo Administrativo Disciplinar do 

Conselho da Justiça Federal e o art. 159 da Lei nº 8.112/90, a qual serve de fonte subsidiária à 

legislação específica aplicada à magistratura. 

Decorrido o prazo para apresentação de defesa, o relator do processo decidirá 

sobre os atos de instrução e a produção de provas a serem produzidas. Nessa fase de 

instrução, serão ouvidas as testemunhas arroladas, em número máximo de 16 (dezesseis), 8 de 

acusação e 8 de defesa, o acusado; realizadas as devidas acareações, provas periciais e 

técnicas necessárias à instrução do processo (art. 18 da RN nº 135/2011 CNJ). 

Leal Jr. (2003, p.108) defende que o magistrado pode arrolar e inquerir ainda a 

pessoa que encaminhou a representação para a instauração do processo disciplinar. É mais 

uma forma de garantir a eficácia do direito de defesa, uma vez que o representante pode ser o 

único a ter conhecimento de terminados fatos e provas. 

Encerrada da instrução o Ministério Público e o magistrado acusado terão o prazo 

de 10 (dez) dias para manifestação e alegações finais, respectivamente (art. 19 da RN nº 

135/2011 CNJ). 

Apesar de não estar previsto na LOMAN, por analogia às regras atinentes ao 

processo penal, ao magistrado é conferido o direito a sustentação oral depois do encerramento 

da instrução processual. Vale ressaltar que a sustentação oral não pode ser substituída pelo 

interrogatório pessoal do acusado, tampouco por razões finais escritas, pois se tratam de 

momentos distintos da defesa (LEAL JR., 2003, p. 108). 

Em harmonia com o que determina o art. 93, X, da CF/88, o art. 20 da RN nº 

135/2011 CNJ prevê que o julgamento do processo administrativo disciplinar será realizado 

em sessão pública, sendo devidamente fundamentadas todas as decisões proferidas. Restando 

ainda previsto que a aplicação de sanção ao magistrado acusado exige voto favorável da 

maioria absoluta dos membros do Tribunal ou Órgão processante (art. 21 da RN nº 135/2011 

CNJ). 

Importa destacar que, até o advento da EC nº 45/2004, isto é, antes da grande 

reforma constitucional do Poder Judiciário, vigorava a determinação prevista no art. 27, §6º, 

da LOMAN, a qual dispunha que o julgamento do processo administrativo disciplinar seria 

realizado em sessão secreta do Tribunal ou órgão especial. Somente depois da conclusão do 

julgamento é que a decisão se tornava pública.  
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Ocorre que, como defende Dallari (2008, p. 154), “[...] é de interesse público o 

conhecimento de eventual falta cometida por um juiz, sobretudo pela influência social que os 

juízes exercem”. As exigências de moralidade e publicidade já atingem todos os setores 

públicos, inclusive o Poder Judiciário. 

 A ideia enraizada no Judiciário brasileiro de que as práticas administrativas da 

justiça precisam ser ocultadas para evitar desequilíbrio social gerava uma sensação de 

impunidade perante a população que não tem acesso à informação, à realidade sobre o que 

verdadeiramente ocorria em âmbito administrativo (DALLARI, 2008, p. 154).  

Por isso, cabe ressaltar que, além de uma modificação no rito do processo 

administrativo disciplinar aplicado à magistratura, a publicidade das sessões de julgamento 

consiste em uma grande conquista social. 

Após o julgamento, caso se verifique indícios de materialidade e autoria de ilícito 

penal de ação pública incondicionada, será remetida cópia dos autos ao Ministério Público 

(art. 22 da RN nº 135/2011 CNJ). 

O processo administrativo terá duração de 140 (cento e quarenta) dias, prazo este 

prorrogável, quando necessário para o término da instrução e houver motivo justificado para 

tanto, mediante deliberação do Plenário ou Órgão Especial (art. 14, §9º, da RN nº 135/2011 

CNJ). 

Serão anotados nos assentamentos dos magistrados processados mantidos pelas 

Corregedorias respectivas a instauração de processo administrativo disciplinar e as 

penalidades definitivamente aplicadas (art. 25 da RN nº 135/2011 CNJ). 

 

4.6.2.3 PENALIDADES 

 

Antes de dispor sobre as penalidades disciplinares aplicáveis aos juízes, a 

LOMAN estabelece que a atividade censória dos Tribunais e Conselhos deve ser exercida 

com o devido resguardo à dignidade e à independência do magistrado (art. 40) e assegura que, 

salvos nos casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser 

punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir 

(art. 41).  

Como bem se vê, o legislador complementar buscou garantir ao magistrado a 

existência de um ambiente favorável ao exercício regular de sua atividade funcional, haja 
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vista que a atividade jurisdicional não pode ficar a mercê de influências externas, sob pena de 

não alcançar o seu intento, isto é, a realização da Justiça na resolução de conflitos no caso 

concreto. 

Dito isso, tem-se que a aplicação das penalidades previstas na LOMAN deve 

observar o princípio da proporcionalidade previsto no art. 2º, § único, VI, da Lei nº 9.784/99. 

As sanções devem ser suficientes para desestimular e reprimir a prática de faltas disciplinares 

pelos membros da magistratura, mas não devem exceder o limite do necessário ao 

atendimento do interesse público. 

O princípio da razoabilidade igualmente incide na espécie, haja vista que o 

controle disciplinar deve se utilizar de critérios aceitáveis ao discernimento comum para o 

êxito de seu objetivo finalístico (FRASCINO, 2006, p. 173). 

Nessa toada, não resta dúvida de que o princípio da impessoalidade é de aplicação 

obrigatória nos procedimentos administrativos disciplinares. Se assim não fosse, o controle 

não seria, de fato, eficaz, pois as sanções atribuídas não serviriam à finalidade proposta. 

Dito isso, as penalidades previstas na Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) são: 

advertência; censura; remoção compulsória; disponibilidade com vencimentos proporcionais 

ao tempo de serviço; aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de 

serviço; e demissão (art. 42). A pena de suspensão não foi prevista como aplicável aos 

membros da magistratura, embora esteja prevista no regramento geral aplicável aos demais 

servidores públicos. 

Interessante que malgrado o art. 1º da Resolução Normativa nº 135/2011 do CNJ 

prever que são magistrados os Juízes Substitutos, os Juízes de Direito e os Desembargadores 

dos Tribunais de Justiça Estaduais, os Juízes Federais e dos Tribunais Regionais Federais, os 

Juízes do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, os Juízes Militares e dos Tribunais 

Militares, os Juízes Eleitorais e dos Tribunais Regionais Eleitorais, os Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça, os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, os Ministros do Superior 

Tribunal Militar e os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, exceto aqueles que também 

integram o Supremo Tribunal Federal; a mesma resolução especifica que as penas nela 

previstas são aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça 

Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 
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A pena de advertência (art. 42, I, da LOMAN) aplicar-se-á reservadamente, por 

escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo (art. 43, LOMAN e art. 

4º da RN nº 135/2011, CNJ). 

A pena censura (art. 42, II, da LOMAN) será aplicada reservadamente, por escrito, 

no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no de 

procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave (art. 44 da LOMAN e 

art. 4º da RN nº 135/2011, CNJ).  

Observa-se que o legislador não especificou quais seriam exatamente as condutas 

passíveis de censura, uma vez que seria impossível fazê-lo de maneira exaustiva. A exemplo 

das infrações disciplinares cometidas por agentes públicos em geral, as infrações cometidas 

pelos magistrados também podem ser as mais diversas possíveis em razão da natureza de sua 

atividade funcional. 

Vale ressaltar que o Juiz punido com a pena de censura não poderá figurar em lista 

de promoção por merecimento pelo prazo de um ano, contado da imposição da pena (art. 44, § 

único, LOMAN). 

O art. 42, § único, LOMAN dispõe que as penas de advertência e de censura 

somente são aplicáveis aos Juízes de primeira instância. A distinção feita pelo legislador 

complementar, no entanto, não faz o menor sentido, apresentando-se manifestamente injusta, 

uma vez que enseja a impunidade dos demais membros da magistratura quando as infrações 

por eles cometidas tiverem caráter mais brando. O Supremo Tribunal Federal, todavia, 

entende ser constitucional a distinção feita pela lei
9
. 

Importa destacar que o procedimento para apuração de faltas puníveis com 

advertência ou censura será regulamentado pelos regimentos internos dos tribunais (art. 48, 

LOMAN). 

A pena de remoção compulsória, por sua vez, será aplicada nos casos em que o 

interesse público exigir (arts. 45 e 46 da LOMAN e art. 5º da RN nº 135/2011 do CNJ). 

“Melhor se adéqua à hipótese de magistrado que causou grande problema em determinada 

Comarca, a ponto de abalar o prestígio que a Justiça deve gozar em todas as comunidades“ 

(FRASCINO, 2006, p. 183). 

                                                           
9
 STF. ADI 2580/CE; ADI 612-QO; ADI 709-MC e ADI 2370-MC. 
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O magistrado será posto em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao 

tempo de serviço, ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade 

das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória (art. 6º da RN 

nº 135/2011 CNJ). Segundo Freitas (2007, p. 230), “Juiz em disponibilidade significa que ele 

poderá ser convocado a atuar a qualquer momento, ao critério discricionário da administração 

do Tribunal”. 

A decretação da penalidade de remoção ou disponibilidade de magistrado será 

feita mediante o voto da maioria absoluta dos membros do tribunal processante (art. 93, X, 

CF/88) e obedecerá, no que couber, ao procedimento prescrito no art. 27 da LOMAN (art. 46, 

LOMAN). 

A pena de demissão pela via administrativa só é cabível contra magistrados não 

vitalícios, uma vez que, para a perda do cargo por magistrado vitalício é necessário haver 

sentença judicial transitada em julgado (art. 95, I, CF). Observa-se, portanto, que o disposto 

no art. 42 da LOMAN a respeito da aplicação da penalidade de demissão não foi 

recepcionado pela CF/88, logo, decisões administrativas que imponham a perda de cargo de 

magistrado vitalício não possuem validade, tampouco eficácia. 

No que tange aos juízes não vitalícios, a pena de demissão será aplicada em caso 

de falta que derive da violação às proibições contidas na Constituição Federal e nas leis; 

manifesta negligência no cumprimento dos deveres do cargo; procedimento incompatível com 

a dignidade, a honra e o decoro de suas funções; escassa ou insuficiente capacidade de 

trabalho; proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder 

Judiciário (art. 23, §3º, RN nº 135, CNJ). Conforme art. 93, X, da CF/88, exige quorum da 

maioria absoluta dos membros do tribunal. 

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em 2006, admitiu a 

possibilidade de o magistrado aposentado ter o seu benefício previdenciário cassado em 

decorrência da condenação à penalidade de perda do cargo através de sentença penal 

condenatória transitada em julgado. A cassação do benefício então decorre do cumprimento da 

sentença penal, o que torna desnecessária a instauração de processo administrativo para 

aplicá-la
10

. 

                                                           
10

  RMS 18763 RJ 2004/0111129-2. 
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O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a disponibilidade de 

magistrado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, no caso em que a gravidade 

das faltas a que se reporta o artigo anterior não justifique a decretação da aposentadoria (art. 

57, LOMAN). 

A pena de aposentadoria poderá ser determinada pelo Tribunal ou pelo CNJ, por 

motivo de interesse público, quando o magistrado se mostrar manifestamente negligente no 

cumprimento de seus deveres; proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o 

decoro de suas funções; e demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou 

apresentar comportamento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do 

Poder Judiciário (art. 7º da RN nº 135/2011 do CNJ e art. 56 da LOMAN). Implica em 

desligamento definitivo do magistrado vitalício e impede o seu reaproveitamento 

(FRASCINO, 2006, p. 189). 

A aplicação das sanções disciplinares somente poderá ser feita através do devido 

processo legal, a partir de decisões motivadas e tomadas pelo voto da maioria absoluta dos 

membros dos Tribunais ou Órgãos Especiais competentes (art. 93, X, da CF/88). 

 

4.6.2.4 NULIDADES 

 

Como demonstrado alhures, o processo administrativo disciplinar em face dos 

membros da Magistratura Nacional deve observar os princípios da ampla defesa, contraditório 

e, principalmente, do devido processo legal. 

A nulidade é definida como “o vício de forma, que, provocando prejuízo em 

detrimento da verdade substancial dos fatos imputados ao servidor acusado, contamina a 

validade do ato e do respectivo processo” (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 1990. p. 

6). 

O prejuízo que enseja a nulidade do ato processual decorre da ofensa ao princípio 

do contraditório e da ampla defesa, bem como do comprometimento da lisura e justiça do 

julgamento que se baseará nas provas produzidas no bojo do processo (GRINOVER, 2007). 

Nessa perspectiva, são exemplos de situações que ensejam a nulidade do processo 

administrativo disciplinar instaurado em face do magistrado o indeferimento de provas 

relevantes requeridas pela defesa; a inobservância de regras procedimentais que acarretem 

prejuízo para a defesa; a negativa para a realização de interrogatório e sustentação oral. 
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4.6.2.5 REVISÃO DISCIPLINAR 

 

Apesar de não estar prevista na LOMAN ou na Resolução Normativa nº 135/2011 

do CNJ, o Regimento Interno deste Conselho prevê a possibilidade de revisão dos processos 

disciplinares de juízes e membros de Tribunais julgados há menos de um ano do pedido de 

revisão (art. 82/88).  

Os processos poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer 

interessado (art. 82), sendo a revisão admitida quando a decisão for contrária a texto expresso 

da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ; quando a decisão se fundar em 

depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; quando, após a decisão, 

surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem 

modificação da decisão proferida pelo órgão de origem (art. 83). 

O pedido de revisão de processo disciplinar será apresentado em petição escrita, 

devidamente fundamentada e com toda a documentação pertinente, certidão do julgamento do 

processo disciplinar e peças necessárias à comprovação dos fatos alegados (art. 84 c/c art. 85). 

O CNJ, mediante decisão da maioria absoluta de seu plenário, poderá determinar a 

instauração de ofício do procedimento de revisão do processo disciplinar proposta apresentada 

por qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do 

Conselho Federal da OAB (art. 86). 

Como todo o processo administrativo disciplinar, a instrução do processo de 

revisão disciplinar observará os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 87). 

Finda a instrução, julgado procedente o pedido de revisão disciplinar, o Plenário 

do CNJ poderá determinar a instauração de processo administrativo disciplinar; alterar a 

classificação da infração; absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal; ou, ainda, 

modificar a pena ou anular o processo (art. 88). 

Verifica-se, portanto, que o procedimento de revisão do processo administrativo 

disciplinar destinado à apuração das faltas cometidas pelos membros da magistratura nacional 

não segue os mesmos moldes do sistema recursal comum previsto no Processo Civil, no 

Processo Penal ou, até mesmo, no Processo Administrativo Disciplinar aplicável aos demais 

servidores públicos.  
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A revisão disciplinar prevista no Regimento Interno do Conselho Nacional de 

Justiça implica na instauração de um novo processo, com instrução probatória e possibilidade 

de reforma mais gravosa em detrimento do magistrado acusado. 

 

4.6.2.6 PRESCRIÇÃO 

 

A LOMAN não trata sobre a prescrição da pretensão punitiva destinada à 

magistratura. Assim, como agente públicos que são, aos magistrados, em âmbito 

administrativo disciplinar, até 2011, aplicou-se de forma subsidiária as disposições previstas 

Lei nº 8.112/90 sobre prescrição.  

Como não havia correspondência direta entre as sanções previstas na LOMAN e 

os prazos de prescrição elencados na Lei nº 8.112/90, os operadores do direito, para se 

valerem desse instituto no processo administrativo disciplinar aplicável aos juízes se 

utilizavam de interpretação analógica.  

Atento a existência dessa lacuna, o Conselho Nacional de Justiça, ao unificar e 

atualizar as disposições normativas previstas para regulamentar o processo disciplinar 

destinado à apuração das faltas cometidas pelos juízes, previu de forma específica na 

Resolução Normativa nº 135/2011 que o prazo de prescrição da pretensão punitiva de falta 

funcional praticada pelos membros da magistratura é de 5 (cinco) anos, contados a partir  da 

data em que o Tribunal tomou conhecimento de fato, sem distinção referente à gravidade da 

falta praticada, salvo quando o ato ilícito configurar tipo penal, ocasião em que serão 

aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Penal Brasileiro (art. 24). 

O prazo de prescrição é interrompido com a decisão que determina a instauração 

do processo administrativo disciplinar e volta a correr a partir do 141º dia de seu início.  

Importante destacar que, mesmo em caso de prorrogação do prazo para conclusão 

do processo disciplinar instaurado, o prazo de prescrição volta a correr normalmente no 141º 

dia (art. 24, §§ 1º, 2º e 3º, da RN nº 135/2011 CNJ). 

Como se pode inferir do estudo sistemático realizado no presente capítulo, apesar 

de os membros da Magistratura Nacional serem agentes públicos integrantes da 

Administração Pública, em razão das especificidades que cercam o exercício da atividade 

jurisdicional em prol da realização da Justiça, o ordenamento jurídico brasileiro trata os juízes 

de forma diferenciada. O controle disciplinar exercido sobre a atuação dos magistrados 
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brasileiros visa assegurar o cumprimento dos deveres institucionais previstos em lei, de modo 

a aperfeiçoar a atuação dos membros do Poder Judiciário, mas não se limita a isso. As regras 

aplicáveis ao procedimento em estudo buscam, sobretudo, garantir a autonomia e a 

independência dos magistrados.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade brasileira, por muito tempo, considerou que os juízes, em razão do 

poder jurisdicional que lhes é investido, fossem agentes públicos especiais e intangíveis, 

protegidos pela soberania estatal em face de qualquer responsabilização decorrente do 

exercício de seu dever funcional, haja vista que a conduta do juiz se pautaria pela estrita 

observância dos dispositivos legais vigentes.  

O Estado foi o primeiro responsável pela fixação da ideia de impunidade dos 

juízes no imaginário popular, uma vez que, aproveitando-se do argumento de que a realização 

da Justiça demanda a garantia da autonomia e independência do Judiciário, tratou de editar 

leis, a exemplo da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que favoreceram o isolamento dos 

juízes, de modo a encobrir a prática de atos reprováveis com o intuito de proteger a imagem 

do Poder Judiciário. 

O Estado democrático de direito, entretanto, não comporta a isenção dos 

magistrados à responsabilização pelo descumprimento de seus deveres funcionais. Como 

agentes públicos que são, devem ser tratados como tal, respondendo pelos ilícitos praticados. 

Além disso, como todo o poder emana do povo, devem os juízes prestar contas à sociedade a 

qual se destinam os seus serviços. 

Nesse contexto, a EC n. 45/2004 representou um grande passo em favor da 

efetivação do controle disciplinar dos juízes. A alteração do art. 93, X, da CF/88 consagrou os 

princípios da motivação e da publicidade previstos no caput do art. 37 da Carta Magna, ao 

prever que as decisões administrativas proferidas no âmbito do controle disciplinar serão 

devidamente motivadas e tomadas em sessão pública. Houve, então, a quebra do isolamento 

da magistratura. 

Com a criação do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B da CF/88), o controle 

do Poder Judiciário deixou de ser realizado unicamente pelo próprio colegiado da 

magistratura nacional para permitir a atuação mais ativa da sociedade em defesa do interesse 

público. Atualmente, o processo administrativo disciplinar pode ser instaurado mediante o 

protocolo no CNJ de reclamação escrita por qualquer cidadão do povo. 

Apesar de todo o avanço verificado, a efetiva responsabilização disciplinar dos 

juízes ainda encontra obstáculos quando analisada sob a ótica das garantias e prerrogativas 

que lhes são conferidas, principalmente, em um contexto de crescente ativismo judicial 
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estimulado pela morosidade do processo legislativo brasileiro. A expansão do poder 

outorgado ao Judiciário para viabilizar o exercício da jurisdição deve ser acompanhada do 

pelo respectivo controle, a fim de que não haja o desequilíbrio do sistema de freios e 

contrapesos utilizado para o alcance do ideal democrático.  

Se, por um lado, não se pode negar a necessidade de expansão dos poderes 

outorgados aos juízes, não se pode olvidar que o efetivo controle da conduta por eles adotada 

é o meio mais adequado para se garantir a realização da Justiça.  
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