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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho analisou a vinculação ao princípio da proporcionalidade na aplicação de 

penas disciplinares no âmbito da Administração Pública Federal, em particular na aplicação 

da pena de demissão. Atualmente, o órgão de assessoria do Poder Executivo Federal mantém 

interpretação vinculante da Lei 8.112/90, que proíbe o abrandamento de penas disciplinares. 

Embora, a Lei 8.112/90 expressamente disponha que no julgamento sejam consideradas a 

natureza e gravidade da infração, bem como os danos dela provenientes, mandamento que 

decorre diretamente do princípio da proporcionalidade, a Advocacia-Geral da União expediu 

pareceres, de caráter vinculante, que proíbem à autoridade julgadora abrandar a pena, mesmo 

que no caso concreto ela se mostre desproporcional. Conforme analisado, esse 

posicionamento traz um grande ônus para a Administração e tem sido objeto de controle 

judicial. Desse modo, demonstramos que o Poder Judiciário tem firmado jurisprudência no 

sentido de considerar ilegal a sanção disciplinar desproporcional. Concluímos que, diante da 

força normativa do princípio da proporcionalidade, da disposição contida na lei geral do 

processo administrativo em se observar este princípio e, por último, do comando contido no 

estatuto dos servidores públicos federais, o julgamento deve ocorrer em sintonia com o 

princípio da proporcionalidade. 

 

Palavras-chaves: princípio da proporcionalidade; pena disciplinar; servidor público. 
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ABSTRACT  

 

 

 

The present study examined the binding to the principle of proportionality in the application 

of disciplinary sanctions under the Federal Public Administration, in particular the application 

of the penalty of dismissal. Currently, the advisory organ of the Federal Executive Branch 

maintains a binding interpretation of the Law 8.112/90, which prohibits the easing of 

disciplinary penalties. Although the Law n. 8.112/90 expressly provides that the trial should 

consider the nature and seriousness of the violation and the damage from it, command that 

comes directly from the principle of proportionality, the General Attorney's Office has issued 

binding opinions prohibiting the judging authority to soften the penalty, even when the case 

shows it is disproportionate. As discussed, this position carries a great burden for the 

Administration and has been the subject of judicial review. Therefore, we demonstrated that 

the Judiciary has signed the jurisprudence in order to outlaw the disproportionate disciplinary 

penalty. We conclude that, given the normative force of the principle of proportionality, the 

provision in the general law of administrative procedure that this principle must be observed 

and, finally, the rule contained in the federal civil servants’ statute, the trial must occur in 

harmony with the principle of proportionality. 

 

Keywords: principle of proportionality; disciplinary punishment; public servant. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho encontra-se na esfera do Direito Administrativo Disciplinar, 

ramo do Direito Administrativo, que trata do regime jurídico decorrente da execução, pelo 

Estado, do seu poder disciplinar nas relações laborais. Pretende-se estudar a utilização do 

princípio da proporcionalidade na aplicação de penas disciplinares aos servidores da 

Administração Pública Federal que são submetidos ao regime estatutário estabelecido pela Lei 

8.112/1990. 

O Estado existe em função da sociedade. E para cumprir com sua função, ele 

organiza-se de forma hierárquica. Assim, as funções estatais estão distribuídas pelos órgãos 

que compõem a Administração Pública. Deste sistema surge o poder de comando de agentes 

superiores sobre outros hierarquicamente inferiores. Não há comando sem disciplina, ou seja, 

sem que os agentes superiores possam fiscalizar as atividades de seus subordinados e poder 

aplicar sanções contra aqueles que agem em desacordo com as normas e diretrizes do órgão 

ou ajam sob a ilegalidade.  

Segundo José dos Santos Carvalho Filho1, hierarquia e disciplina são fatos 

administrativos. Ele nos ensina que hierarquia é o escalonamento em plano vertical dos 

órgãos e agentes da Administração que tem como objetivo a organização da função 

administrativa. Enquanto a disciplina resulta do sistema hierárquico.  

Hely Lopes Meireles2 classifica a hierarquia e a disciplina como poderes 

administrativos. O poder hierárquico é o que dispõe a administração para distribuir e 

escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo 

a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal. Já o Poder Disciplinar 

é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas 

sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração. Poder Hierárquico e Poder 

Disciplinar não se confundem, mas andam juntos. 

O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, estabelecido pela Lei 

8.112/1990, traz em seu bojo um regime disciplinar próprio, a ser aplicado para aqueles que 

se enquadram no conceito de servidor público.  

É cediço que a atuação dos agentes públicos deve se pautar pelos princípios 

constitucionais, em particular por aqueles eleitos pelo legislador originário como os princípios 

                                                 
1 (2008, p. 60) 
2 (1998, p. 105) 
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que regem a Administração Pública, a saber, princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Neste contexto é que o agente público detentor da competência para processar e 

aplicar o poder disciplinar deve dirigir sua atuação sob a égide da Constituição Federal. 

Assim, além dos princípios que regem a Administração Pública, no âmbito do Direito 

Disciplinar devem ser prestigiados outros princípios, tais como o da ampla defesa, do 

contraditório, da presunção de inocência, da supremacia do interesse público, da razoabilidade 

e da proporcionalidade. 

No regime administrativo disciplinar brasileiro, em relação à aplicação de penas 

administrativas, vigora o entendimento que configurada a infração cuja previsão de pena seja 

a demissão, cassação de aposentadoria ou destituição de cargo em comissão, não há previsão 

legal para que a autoridade julgadora atenue a pena. 

 Diante de tal interpretação da legislação administrativa disciplinar, verifica-se 

que as autoridades com competência para o julgamento de processos administrativos 

disciplinares desprezam ou ignoram o principio da proporcionalidade, ou quando 

fundamentam suas decisões em tal princípio, visam apenas demonstrar que a aplicação da 

pena mais gravosa é proporcional com a realidade fática apresentada. Não se verifica o uso do 

princípio da proporcionalidade como fundamento para abrandar uma pena na qual a situação 

fática demonstra ser desproporcional à aplicação, por exemplo, da pena de demissão. A 

consequência disto é o controle judicial anulando penas aplicadas em desacordo com o 

princípio da proporcionalidade. 

Nesse diapasão, os tribunais superiores têm criado jurisprudência no sentido da 

possibilidade do controle judicial do ato administrativo anular pena de demissão que 

demonstre afronta ao princípio da proporcionalidade. 

No presente trabalho pretende-se trazer para o âmbito do aplicador do regime 

disciplinar, ou seja, para a autoridade julgadora, o entendimento do dever de se manifestar 

sobre a proporcionalidade da pena a ser aplicada diante da situação fática posta em análise no 

processo disciplinar em confronto com o enquadramento proposto. 
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1 O DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA ADMINISTR AÇÃO 
PÚBLICA FEDERAL 

 

1.1 Conceituação 
 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu texto original, estabeleceu que os 

entes federados deveriam criar um regime jurídico único para seus servidores. A Emenda 

Constitucional nº 19/98 alterou a cabeça do art. 39 da Constituição Federal, abolindo a 

obrigatoriedade do regime jurídico único. Ocorre que esta emenda foi objeto de Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI 2135, DJe 07/030/2008), na qual a Suprema Corte suspendeu 

os efeitos da eficácia do art. 39 caput, da CF, com a redação dada pela EC 19/98. 

Atendendo ao comando constitucional, a União estabeleceu, por meio da Lei 

8.112/90, um regime jurídico para seus servidores civis. Esse estatuto trouxe em seu bojo um 

regime disciplinar, cuja aplicação da pena é objeto de estudo do presente trabalho. 

Nesse regime disciplinar ficaram estabelecidos os deveres e proibições dos 

servidores, as responsabilidades, as penas disciplinares, a competência para apuração e 

julgamento, bem como uma processualística própria que tem por fim oferecer para o servidor 

acusado do cometimento de alguma infração disciplinar o devido processo legal, ou seja, que 

por meio de um processo administrativo seja possibilitado o contraditório e a ampla defesa. 

 

1.2 Sanção administrativa 
 

 

O Estado existe em função da sociedade. Por essa razão, ele deve encaminhar sua 

atuação na direção da concretização de seus objetivos. No caso brasileiro, a Constituição, no 

art. 3º, definiu os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a saber: construir 

uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.  

Dessume-se de tal postulado, que ao Estado devem ser ofertados os meios 

necessários para que a sua missão seja cumprida. O poder punitivo estatal é um dos meios de 

que dispõe o Estado para fazer prevalecer o interesse público sobre o interesse particular. 
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Com efeito, a sanção administrativa está inserida no âmbito mais geral do poder punitivo 

estatal. 

O doutrinador Fábio Medina3 nos apresenta a seguinte definição para sanção 

administrativa: 

 

Consiste a sanção administrativa, portanto, em um mal ou castigo, com alcance geral 
e potencialmente pro futuro, imposto pela Administração Pública, materialmente 
considerada, pelo Judiciário, ou por corporações de direito público, a um 
administrado, agente público, indivíduo ou pessoa jurídica, sujeitos ou não a 
especiais relações de sujeição com o Estado, como consequência de uma conduta 
ilegal, tipificada em norma proibitiva, com uma finalidade repressora ou disciplinar, 
no âmbito da aplicação formal e material do Direito Administrativo. 

 

Medina4 assevera, ainda, que a sanção administrativa é composta por quatro 

elementos fundamentais: 

1. Autoridade administrativa (elemento subjetivo); 

2. Efeito aflitivo da medida em que se exterioriza (elemento objetivo), 

subdividindo-se, nesse tópico, em: privação de direitos preexistentes e imposição 

de novos deveres; 

3. Finalidade repressora (elemento teleológico) consistente na repressão de uma 

conduta e no restabelecimento da ordem jurídica; 

4. Natureza administrativa do procedimento (elemento formal). 

 

O administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello5 aduz a sanção 

administrativa como indissoluvelmente ligada à infração administrativa. Segundo ele, a 

natureza administrativa de uma sanção é reconhecida pela autoridade competente para impô-

la. Na sua doutrina, “sanção administrativa é a providência gravosa prevista em caso de 

incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria 

administração”. 

A doutrina de Carvalho Filho6 se assemelha à de Bandeira de Mello. Para ele, a 

sanção administrativa é o resultado de uma infração administrativa, aplicada por órgãos da 

Administração. 

                                                 
3 (2000, p. 80) 
4 (2000, p. 56) 
5 (2006, p. 806) 
6 (2008, p. 85) 
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Conceituada a sanção administrativa, conforme exposto acima, apresentaremos 

uma definição para sanção disciplinar. Espécie de sanção administrativa, ela tem fundamento 

no Poder Disciplinar que a Administração possui em relação aos seus servidores.  

A sanção disciplinar é o instrumento do qual se vale a Administração Pública para 

restabelecer a ordem e disciplina interna, abaladas por infração administrativa cometida por 

servidor público no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do 

cargo em que se encontra investido. 

Tal como para as demais sanções administrativas, na sanção disciplinar o Poder 

Público encontra limites na lei e nos direitos fundamentais. Daí decorre a proibição de 

excessos, a necessidade de que seja ofertado ao acusado o devido processo legal, a presunção 

de inocência, a irretroatividade das normas sancionadoras, a vinculação ao princípio da 

legalidade e, conforme destacado no presente trabalho, que a sanção aplicada esteja em 

sintonia com o princípio da proporcionalidade. 

 

1.3 Fontes do Direito Administrativo Disciplinar 
 

 

Ao tratar do tema fontes do Direito Administrativo Disciplinar, direcionaremos 

nosso estudo para a legislação que fundamenta a seara disciplinar no âmbito federal. 

 Como norma máxima que dá sentido e unidade a todo o ordenamento jurídico, a 

Constituição é a fonte basilar do Direito Disciplinar. Ela possui supremacia hierárquica sobre 

toda a legislação disciplinar. Desse modo, as normas que estejam em desacordo com o texto 

constitucional devem ser expurgadas do ordenamento jurídico. Ao longo deste trabalho 

demonstraremos que algumas manifestações do órgão de assessoria jurídica do Poder 

Executivo se apresentam em desacordo com a lei fundamental. Entretanto, nesse momento, 

cumpre-nos apenas destacar os princípios constitucionais prestigiados pela seara disciplinar, a 

saber, princípio da presunção de inocência, o da legalidade, do devido processo legal, que se 

revela por meio do contraditório e da ampla defesa e o princípio da proporcionalidade. 

A norma central, específica, que contém todos os contornos do Direito Disciplinar 

no âmbito federal é o regime disciplinar insculpido na Lei 8.112/90. Ele é a fonte primeira do 

operador da legislação disciplinar federal. Essa lei criou um verdadeiro código disciplinar. Em 

apertada síntese, constam nesta norma: os deveres e proibições do servidor público, cuja 

inobservância configura infração disciplinar; as responsabilidades a que estão submetidos os 
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servidores; a processualística de apuração disciplinar, estabelecendo as fases do processo, 

competências e prazos prescricionais; a relação fechada de penas possíveis, bem como o 

enquadramento associado a cada pena; por fim o modo de julgamento, e as definições das 

competências para instauração e julgamento, conforme a pena proposta. É importante destacar 

que outras normas atuam de forma subsidiária, completando as lacunas que se apresentam 

diante do caso concreto ou indicando a interpretação da norma. 

Outra lei de grande importância para o Direito Disciplinar é aquela que rege o 

processo administrativo lato sensu, do qual o processo administrativo disciplinar é espécie. 

Assim, a Lei 9.784/99 é aplicada de forma subsidiária à seara disciplinar. Merecem destaque 

os princípios ali elencados. A saber, princípio da finalidade, princípio da motivação, princípio 

da indisponibilidade do interesse público, princípio da oficialidade, princípio da verdade 

material, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípios do formalismo 

moderado e da instrumentalidade da forma e o princípio da gratuidade. 

Diante da lacuna da Lei 8.112/90, alguns conceitos são aproveitados, 

subsidiariamente, da lei geral do processo administrativo. Listamos alguns a título de 

exemplo: direitos e deveres dos administrados; impedimentos e suspeição; forma, tempo e 

lugar dos atos processuais; comunicação dos atos; anulação, revogação e convalidação; 

recursos administrativos; e prazos. 

Nesse ponto cabe trazer à baila as palavras do professor Glauco Barreira 

Magalhães Filho7. Segundo ele, o ordenamento jurídico dinamicamente pensado é completo, 

haja vista que ele é completável. Nesse sentido é que o Direito Disciplinar busca completude 

em outros ramos do Direito, tais como no Direito Penal, no Direito Processual Penal, No 

Direito Civil e no Direito Processual Civil. 

A seguir apresentamos alguns conceitos e regramento extraídos, subsidiariamente, 

de outros ramos do direito. Por exemplo, no Direito Processual Penal, regras quanto ao rito 

procedimental do interrogatório, da perícia, da nulidade, do desmembramento de processo, 

incidentes de suspeição e impedimento.  No Direito Penal, a título exemplificativo, temos a 

inimputabilidade, o concurso de normas ou infrações, os crimes contra a Administração 

Pública. No Direito Processual Civil, pode-se citar a instrumentalização das oitivas, da forma 

de atos processuais, da notificação, os prazos processuais. Por fim, são trazidos do Direito 

Civil, os conceitos acerca de relação de parentesco, domicílio, prescrição, dentre outros. É 

imperioso o registro que os exemplos trazidos acima são utilizados de forma subsidiária pelo 

                                                 
7 (2003, p. 82) 
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Direito Disciplinar, quando a legislação específica não traz a devida normatização para o caso 

concreto. 

Por fim, encontram-se as normas de caráter regulamentar ou interpretativo. Nesse 

grupo estão as formulações do Departamento de Administração do Serviço Público (Dasp), 

extinto em 1986, que tinha função de assessoramento imediato da Presidência da República 

para assuntos de pessoal, cujas normas ainda vigoram. 

Na mesma linha, estão os pareceres da Advocacia- 

Geral da União (AGU) que, após aprovado pelo Presidente da República e publicado, 

vinculam os órgãos do Poder Executivo Federal. Não havendo a publicação, vinculam apenas 

os órgãos envolvidos. 

Por último, temos os enunciados da Coordenação de Correição, órgão pertencente 

aos quadros da Controladoria-Geral da União (CGU). Ele consiste em uma comissão 

colegiada, cuja de função é consultiva, com o fim de integrar e de uniformizar entendimentos 

no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. 

 

1.4 Do processo administrativo disciplinar 
 

 

Nesta seção pretendemos apresentar uma síntese do processo administrativo 

disciplinar, meio utilizado pelo Estado para apurar infrações disciplinares e apenar o servidor 

público. 

A aplicação de sanção disciplinar a um servidor público se dará, sempre, por meio 

de um processo administrativo, que terá forma de sindicância disciplinar ou de processo 

administrativo disciplinar. O devido processo legal em matéria disciplinar é uma evolução da 

sociedade brasileira e decorre do Estado Democrático de Direito. A Carta Magna de 1988 

consagrou o devido processo legal na esfera administrativa, nos seguintes termos: 

Art. 5º (...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes; 

 

Em verdade, a matéria disciplinar no âmbito da Administração Pública Federal 

tem evoluído. Nesse aspecto, destacamos dois pontos importantes: o primeiro se refere ao 
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crescente respeito aos direitos fundamentais; o segundo ponto é o incremento do combate aos 

desvios de conduta existentes no funcionalismo público federal. 

O material humano é um grande ativo de qualquer corporação. Não é diferente 

para o Estado Brasileiro. Principalmente após a promulgação da Carta de 1988, quando 

passou a prevalecer a meritocracia para acesso aos cargos públicos, ou seja, com a instituição 

do concurso público. De 1988 até os dias atuais o Brasil tem criado um capital humano 

extremamente técnico e compromissado com o serviço público. E é este corpo funcional que 

movimenta a máquina estatal e contribui para o crescimento do país, independentemente de 

governo. Fizemos essa digressão para demonstrar a importância de um sistema correcional 

impessoal, técnico e compromissado com o interesse público. Desse modo, é que o respeito 

aos direitos fundamentais no âmbito do Direito Administrativo Disciplinar representa uma 

garantia, não somente para os servidores, mas para o bom andamento do Estado Brasileiro. O 

poder disciplinar deve ser eficiente e eficaz contra aqueles que cometem desvio de conduta. 

Da mesma forma que deve revelar-se como verdadeira garantia ao servidor probo e 

comprometido. O Estado deve criar meios para evitar o uso indevido do Direito Disciplinar, 

criando a segurança necessária para que o servidor desenvolva suas atividades. 

Nesse diapasão, em se tratando de respeito aos direitos fundamentais, merece 

destaque: o devido processo legal no âmbito disciplinar, conforme dispõe o mandamento 

constitucional, a lei que regula o processo administrativo (Lei 9.784/1999) e a própria Lei 

8.112/90; o regime disciplinar insculpido na Lei 8.112/90, que dividiu o processo de sanção 

disciplinar em três fases, distribuindo a competência da condução de cada fase, sendo a fase 

de inquérito conduzida por uma comissão com decisão colegiada, prestigiando a 

impessoalidade; a crescente criação de corregedorias, que retiram da chefia imediata a 

competência disciplinar, passando tal atribuição para um órgão técnico e imparcial; o 

crescente controle judicial do ato disciplinar. 

Quanto ao combate aos desvios de conduta, merece destaque a criação do Sistema 

de Correição do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº 5.480, de 30/06/2005, 

que é vinculado à Controladoria-Geral da União e que tem a função primordial de coordenar 

as ações das corregedorias setoriais e corregedorias seccionais, fiscalizando-as, podendo, 

inclusive, determinar a instauração de processos ou avocá-los. A profissionalização do 

trabalho correcional tem contribuído para o incremento do combate aos desvios de conduta, 

principalmente canalizando a ação correcional para aqueles servidores que cometem infrações 

graves, causadoras de grande desgaste para a imagem do serviço público, como a corrupção e 

a improbidade administrativa. Outro instrumento importante é a sindicância patrimonial. 
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Regulamentada por meio do Decreto nº 5.483, de 30 de junho de 2005, visa investigar a 

evolução patrimonial do agente público, a fim de verificar a compatibilidade desta com os 

recursos e disponibilidades que compõem o seu patrimônio. Em resumo, tem por objetivo 

apurar indícios de enriquecimento ilícito, nos termos definidos na Lei 8.429/92. 

Analisando a processualística disciplinar, verifica-se que legislador dividiu o 

processo administrativo disciplinar em três fases: instauração, inquérito e julgamento. Por 

conseguinte, a instauração se dará por determinação da autoridade competente nos termos do 

regimento interno de cada órgão da Administração Pública. O inquérito será conduzido por 

uma comissão formada por três servidores, para o caso de processo administrativo disciplinar 

ou por dois servidores em caso de sindicância. O julgamento se dará nos termos definidos na 

Lei 8.112/90, podendo a autoridade julgadora ser a mesma autoridade instauradora. Neste 

ponto, ressalte-se a especial atenção do legislador com a aplicação das penas mais gravosas, 

ao atribuir à autoridade máxima do respectivo poder a competência para aplicação das penas 

expulsivas. Nesses termos, dispõe o art.141, I da citada lei: 

 

Art. 141.  As penalidades disciplinares serão aplicadas:  
I - 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; 

 

A instauração consiste no ato inaugural do processo, tendente a apurar indícios do 

cometimento de uma infração disciplinar. Considerando os efeitos da seara disciplinar na vida 

funcional de um servidor, não são meras denúncias que devem ser fundamento para 

instauração de um processo disciplinar. Tal como no Direito Penal, a sede disciplinar deve ser 

de aplicação residual. Por exemplo, não cabe a substituição da ação gerencial e administrativa 

pela esfera disciplinar. Desse modo, antes da instauração de um processo, a autoridade deve 

buscar elementos formadores de uma convicção sobre a existência de indícios de 

irregularidades. 

Tratando-se de processo administrativo disciplinar, o inquérito é conduzido por 

uma comissão formada por três servidores estáveis. A estabilidade tem por objetivo fortalecer 

a imparcialidade da comissão, haja vista que um servidor em situação de estágio probatório 

pode estar suscetível a sofrer influências externas. 

A fase de inquérito divide-se em instrução, defesa e relatório. A instrução é o 

momento em que a comissão direcionará as suas atividades para a coleta e produção de provas 

que formarão a sua convicção quanto à inocência ou culpa do servidor. Nesta fase, tanto a 
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comissão quanto a defesa poderão utilizar todos os meios e recursos admitidos em direito. 

Configurada a inocência do servidor, a comissão partirá para a fase do relatório. Em caso 

contrário, ocorrerá o indiciamento do servidor e a respectiva abertura de prazo para que este 

apresente a sua defesa. Apresentada a defesa, a comissão poderá reabrir a fase de instrução, 

caso sejam trazidos novos elementos, ou seguir para a feitura do relatório final. Este deverá 

ser conclusivo pela inocência ou culpa do servidor. Neste segundo caso, o trio processante 

deverá efetuar o enquadramento e apresentar os elementos de prova que conduziram a esta 

convicção. O inquérito se encerra com a conclusão do relatório e envio dos autos para a 

autoridade julgadora. 

O julgamento é o momento final da sede disciplinar. Nesta fase, diante dos 

elementos trazidos aos autos, da proposta realizada pela comissão, da natureza da infração, 

dos danos causados, dos agravantes e atenuantes, a autoridade efetuará o julgamento, 

decidindo pelo arquivamento ou por uma das penas definidas na Lei 8.112/90. Registre-se que 

o enquadramento feito pela comissão definirá qual será a autoridade julgadora. Tendo o 

enquadramento previsão de pena de demissão, o julgamento se dará por uma das autoridades 

definidas no inciso I do art. 141, retro citado. 

 

1.5 Escalonamento das sanções disciplinares na Lei 8.112/90 
 

 

O legislador definiu as penas disciplinares segundo uma escala de onerosidade 

para o servidor. Com efeito, a pena mais branda se dá por meio de um registro nos 

assentamentos funcionais do servidor, sendo chamada de advertência; a pena intermediária é a 

suspensão. Ela possui caráter pecuniário e, conforme a gravidade da infração cometida, 

poderá variar no intervalo de 01 (um) a 90 (noventa) dias; e, por fim, estão as penas mais 

onerosas para o servidor  público. São aquelas que possuem um fim expulsivo, ou seja, dada a 

extrema gravidade da infração praticada, o legislador entende que o vínculo laboral deve ser 

desfeito. Nesta categoria está a demissão para o servidor da ativa, a cassação de 

aposentadoria, para o aposentado que na ativa praticou infração punível com demissão e a 

destituição de cargo em comissão para aquele agente que se vinculou à Administração por 

meio de função de confiança.  
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Considerando que as penas expulsivas se diferenciam apenas pela situação 

funcional do agente infrator, neste trabalho, faremos referência apenas à demissão ou ao 

termo pena expulsiva. 

Da análise do regime disciplinar, insculpido na Lei 8.112/90, verifica-se que a 

punição torna-se mais onerosa de acordo com a gravidade da conduta. Assim, para a 

inobservância dos deveres funcionais e violação das proibições constantes dos incisos I a VIII 

e XIX, do art. 117, desta lei, atribuiu-se a pena de advertência, cabendo agravamento para a 

suspensão, de acordo com a gravidade da conduta; para as reincidências e violação das 

proibições não enquadradas como demissão, bem como, para o servidor que 

injustificadamente não se sujeitar a inspeção médica, atribui-se a suspensão. Para os casos 

mais graves aplica-se a pena de demissão, nos termos do art. 132, todos da Lei 8.112/90. 

Desta forma, é pacífico no âmbito administrativo, jurisprudencial e doutrinário a 

existência do escalonamento da punição disciplinar, que se revela no enquadramento feito 

pela comissão processante, no ato de indiciamento do servidor. Ou seja, diante do conjunto 

probatório trazido aos autos que indique autoria e materialidade, a comissão processante deve 

indiciar o acusado, apresentando-lhe os fatos e provas que conduziram a formação de 

convicção, realizar o enquadramento e abrir prazo para a defesa.  

Ao realizar o enquadramento, nos termos da lei 8.112/90, pode-se inferir a pena, 

haja vista que para cada enquadramento o legislador associou uma pena. Entretanto, esta 

sanção pode ser agravada, conforme se depreende do art. 129 da lei 8.112/90 e do Parecer 

AGU nº GQ-127, a seguir transcritos: 

 

Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição 
constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional 
previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de 
penalidade mais grave. (grifo nosso) 
 
Parecer-AGU nº GQ-127, não vinculante: “Ementa: Nada obstante a advertência ser 
a penalidade estatuída para os casos de inobservância de dever funcional, os fatores 
de graduação de pena, especificados no art. 128 da Lei nº 8.112, de 1990, podem 
justificar punição mais grave.” 

 

Verifica-se, então, que o legislador previu expressamente a possiblidade de 

agravamento da pena de advertência para a de suspensão, silenciando quanto à situação de 

agravamento da pena de suspensão para a de demissão. Entretanto a doutrina e jurisprudência 

são pacíficas quanto ao entendimento de que a pena de demissão só é possível para os 

enquadramentos previstos no art. 132 da Lei 8.112/90, não sendo aceitável o agravamento da 

suspensão. 
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2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
 

Neste tópico, apresentaremos noções introdutórias sobre princípios 

constitucionais, com o objetivo de situar o leitor das discussões centrais deste trabalho.  

 

2.1 Conceituação 
 

 

Analisando a doutrina constitucional, verifica-se não haver preocupação com a 

definição conceitual de princípios e sim com a distinção entre princípios e regras. Não 

pretendemos trazer para este trabalho tal temática, nesse momento, vamos nos limitar a 

questão conceitual. A seguir apresentaremos algumas definições doutrinárias de princípios. 

Nas palavras de Humberto Ávila, a definição de princípios para Karl Larenz8 é: 

 

como normas de grande relevância para o ordenamento jurídico, na medida em que 
estabelecem fundamentos normativos para a interpretação e aplicação do Direito, 
deles decorrendo, direta ou indiretamente, normas de comportamento. 

 

Ávila traz, ainda, a definição de Robert Alexy9: 

Para ele os princípios jurídicos consistem apenas em uma espécie de normas 
jurídicas por meio do qual são estabelecidos deveres de otimização aplicáveis em 
vários graus, segundo as possibilidades normativas e fáticas. 

 

O professor Paulo Bonavides nos traz o conceito de princípios segundo F. 

Clemente10: 

 

Princípio de direito é o pensamento diretivo que domina e serve de base à formação 
das disposições singulares de Direito de uma instituição jurídica, de um Código ou 
de um Direito Positivo. 

 

O doutrinador J. J. Canotilho11 afirma que princípios e regras são duas espécies de 

normas, segundo ele “os princípios são normas jurídicas impositivas de optimização, 

compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fácticos e 

jurídicos”. 

                                                 
8(apud ÁVILA, 2011, p. 35). 
9(apud ÁVILA, 2011, p. 37). 
10(apud BONAVIDES, 2007, p. 256). 
11 (2003, P. 1161). 



20 
 

Assim como Canotilho definiu princípio como norma, o professor Bonavides12 

identifica como defeito capital a conceituação de princípio que omite o traço que, segundo 

ele, é qualitativamente o passo mais largo dado pela doutrina contemporânea para a 

caracterização dos princípios: o traço da normatividade. 

Ele destaca, ainda, a conceituação formulada por Crisafulli, que, de maneira 

categórica e precursora, ressalta a normatividade dos princípios. Segundo Crisafulli13: 

Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada como 
determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõem, 
desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em direções mais 
particulares (menos gerais), das quais determinam, e portanto resumem, 
potencialmente o conteúdo: sejam, pois, estas efetivamente postas, sejam, ao 
contrário, apenas dedutíveis do respectivo princípio geral que as contém.  

 

Nessa mesma linha de entendimento, ao apresentar os critérios de distinção entre 

princípios e regra, Ávila14 critica a corrente de autores que faz a distinção segundo o caráter 

hipotético-condicional, no qual a regra possui hipótese e consequência, enquanto o princípio 

apenas indicaria um fundamento a ser utilizado pelo aplicador. Assim asseverou o ilustre 

doutrinador: 

Além disso, não é correto afirmar que os princípios, ao contrário das regras, não 
possuem nem consequências normativas, nem hipóteses de incidência. Os princípios 
também possuem consequências normativas. (...) Os deveres de atribuir relevância 
ao fim a ser buscado e de adoção de comportamentos necessários à realização 
do fim são consequências normativas importantíssimas. (grifo nosso) 

 

Filiando-nos ao ensinamento de Ávila é que destacamos, no âmbito do regime 

disciplinar, a irradiação dos efeitos do princípio da proporcionalidade. Quando o legislador 

dispôs no caput do art. 128 da Lei 8.112/90 que a pena disciplinar deveria considerar a 

natureza e gravidade da infração, bem como os danos provenientes, ele estava definindo 

comportamentos necessários para a realização do fim pretendido e, conforme nos ensina 

Ávila, dando normatividade ao princípio em comento. 

Por fim, entende-se por princípios constitucionais aqueles que se encontram 

positivados na lei fundamental, estejam eles definidos expressamente ou de forma implícita e, 

portanto, se constituem como fundamento para toda a ordem jurídica. 

                                                 
12 (2007, p. 257). 
13 (apud BONAVIDES, 2007, p. 257). 
14 (apud ÁVILA, 2011, p. 43). 
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Segundo o professor Paulo Bonavides15, os princípios, ao serem alçados ao topo 

da escala normativa, servem de pautas ou critérios para avaliação de todos os conteúdos 

normativos. Assim asseverou o professor: 

 Postos no ponto mais alto da escala normativa, eles mesmos, sendo normas, se 
tornam, doravante, as normas supremas do ordenamento. Servindo de pautas ou 
critérios por excelência para avaliação de todos os conteúdos normativos, os 
princípios, desde a sua constitucionalização, que é ao mesmo passo positivação no 
mais alto grau, recebem como instância valorativa máxima categoria constitucional, 
rodeada do prestígio e da hegemonia que se confere às normas inseridas na Lei das 
Lei. 

 

 

2.2 Princípios que regem a Administração Pública 
 

 

No caput do art. 37 da Constituição da República o legislador constituinte 

consagrou os princípios que deveriam ser observados pela Administração Pública. É certo que 

não se trata de uma lista fechada, e sim daqueles princípios basilares da atividade estatal. 

Desse modo, cinco princípios foram expressamente consagrados pelo constituinte, 

a saber, princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Entretanto, outros princípios constitucionais são reconhecidos pela doutrina e jurisprudência 

como orientadores da atividade do Estado, são os chamados princípios implícitos. 

Os princípios implícitos são aqueles que, embora não descritos no art. 37 da 

Magna Carta, fazem parte dela, são deduções lógicas da Constituição ou decorrem da própria 

noção de Estado Democrático de Direito. A doutrina elenca os seguintes princípios: da 

supremacia do interesse público, da autotutela, da indisponibilidade, da continuidade dos 

serviços públicos, da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Foge ao escopo deste trabalho uma análise detalhada de todos os princípios que 

regem a Administração Pública. Entretanto, daremos destaque à influência de alguns destes 

princípios no Direito Administrativo Disciplinar. 

Inicialmente, trataremos do princípio da legalidade. De maneira sintética, pode-se 

afirmar que este princípio versa sobre a subordinação de todos aos ditames da lei, inclusive o 

próprio Estado. No âmbito do Direito Administrativo a sua interpretação ocorre no sentido de 

que ao agente público só é permitido fazer o que estiver disposto em lei. Nas palavras de Hely 

                                                 
15 (2007, p. 289/290). 



22 
 

Lopes Meireles16, “enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”. Portanto, uma vez 

que o servidor se afaste da legalidade, ele estará sujeito à responsabilização disciplinar. 

Registre-se que a legalidade também vincula o operador do Direito Disciplinar. 

O princípio da impessoalidade indica que a atuação do agente público se dará 

independentemente da pessoa ou grupo de pessoas que se encontrem na situação passiva do 

ato praticado. Indica o tratamento igualitário para aqueles que se encontrem em situações 

jurídicas idênticas. Considerando que o resultado da aplicação do Poder Disciplinar é uma 

sanção, este princípio possui fundamental importância para o Direito Disciplinar. Ao fugir da 

impessoalidade no âmbito da operacionalização da seara disciplinar, o ato resultante torna-se 

passível de controle judicial e o agente causador passível de ser responsabilizado. No regime 

disciplinar em estudo, identifica-se a homenagem a tal princípio no processo administrativo 

disciplinar, quando o legislador distribuiu de funções de instauração, de condução processual 

e de julgamento para agentes distintos, visa homenagear o princípio da impessoalidade. 

O princípio da moralidade constitui deve do servidor público. Ele está 

expressamente disposto no estatuto dos servidores públicos. O inciso IX do art. 116 da Lei 

8.112/90 dispõe que o servidor deve manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa. Na verdade, espera-se de todo cidadão uma conduta de acordo com a 

moralidade, quando se trata “da coisa pública”, principalmente daquele que tem uma relação 

especial de sujeição, como é o caso do servidor público. 

Dos princípios implícitos, vamos destacar o princípio da supremacia do interesse 

público. O Estado existe em função da sociedade, porquanto suas ações são realizadas em prol 

da coletividade. Deste modo, o destinatário da atividade administrativa é o grupo social como 

um todo e não um particular. Ocorre que, não raro, o interesse público entra em conflito com 

o interesse privado, nestes casos, conforme este princípio, deve prevalecer o interesse público. 

É nesse contexto que a seara disciplinar atua sancionando aqueles que privilegiam o interesse 

privado em detrimento do público. 

Por fim, tratemos da indisponibilidade do interesse público. Os bens e interesses 

públicos não pertencem à Administração ou aos seus servidores. O verdadeiro titular do 

interesse público é a sociedade. Desse modo, não compete ao servidor dispor do interesse 

público. Um reflexo direto deste princípio no Direito Disciplinar é o dever que a autoridade 

pública tem de apurar as irregularidades que tiver ciência. O interesse, neste caso, é 

                                                 
16 (1998, p. 85). 
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indisponível. Mesmo diante da impossibilidade de uma possível apenação, por exemplo, pela 

falta de autoria ou devido a pena ter sido atingida pelo instituto da prescrição, a autoridade 

pública tem o dever de apurar os fatos, pois o interesse público não é a punição, e sim 

descobrir a verdade dos fatos para evitar a ocorrência de infrações no seu âmbito interno.  

Como ramo do Direito Administrativo, o Direito Disciplinar recebe a influência 

de todos os princípios que regam a Administração Pública. Nesta seção, destacamos aqueles 

que consideramos de relevante importância. 

 

2.3 Princípio da proporcionalidade 
 

 

O novo Estado de Direito, que surgiu no pós-guerra, deslocou o centro da ordem 

jurídica do vínculo ao princípio da legalidade para o respeito dos direitos fundamentais. Nesse 

contexto é que as declarações de direitos, antes de caráter apenas programático se tornaram 

atos de legislação vinculantes. Verifica-se, então, a constitucionalização de princípios, dentre 

eles o da proporcionalidade. 

O princípio da proporcionalidade tem função primordial na defesa da liberdade, 

na contenção dos poderes do Estado e, por conseguinte, na preservação dos direitos 

fundamentais. 

Ao tratar da liberdade do legislador, Paulo Bonavides17 ressalta que, mesmo em 

nome da concretização de fins políticos, a atividade legiferante encontra limites. Nesses 

termos o douto professor afirma: 

Em rigor, não podem tais fins contrariar valores e princípios constitucionais; um 
destes princípios vem a ser precisamente o da proporcionalidade, princípio não 
escrito, cuja observância independe de explicitação em texto constitucional, 
porquanto pertence à natureza e essência mesma do Estado de Direito. 

 

O professor Glauco Barreira18 nos ensina que o fundamento material da unidade 

da constituição é a dignidade da pessoa humana, sendo o princípio da proporcionalidade o 

fundamento formal. 

Enquanto o conflito entre regras se soluciona por meio da invalidação de uma das 

regras ou por meio da criação de uma exceção, o conflito entre princípios se resolve por meio 

de uma ponderação de valores, na qual são atribuídos pesos a cada princípio em conflito sem 

                                                 
17 (2007, p. 400/401). 
18 (2011, p. 177). 
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que um invalide o outro. Com efeito, enquanto o conflito de regras se resolve no âmbito da 

validade, o conflito entre princípios se resolve no âmbito de valores. 

Um princípio não pode invalidar outro. Se assim o fizesse estaria negando, no 

caso concreto, a existência do valor intrínseco ao princípio invalidado. Assim, o valor 

afastado produzirá, mesmo que minimamente, seus efeitos. Nas palavras de Glauco19, 

“nenhum direito fundamental pode ser realizado de forma tão ampla que tenha como custo o 

sacrifício irremediável de outro. Esse é o argumento axiológico da Constituição”. 

Destarte, de acordo com o ilustre doutrinador, a procedimentalização da unidade 

da Constituição ocorre pelo princípio da proporcionalidade, ele assevera que: 

O princípio da proporcionalidade é aquele que constitui a unidade e a coerência da 
Constituição mediante a exigência de ponderação axiológica em cada caso 
concreto.20 

 

O princípio da proporcionalidade exige que o ente estatal, por meio de seus 

poderes, escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, necessários e 

proporcionais. A aplicação da proporcionalidade exige a relação de causalidade entre meio e 

fim, de tal sorte que, adotando-se o meio, promove-se o fim. Ou seja, o exame da 

proporcionalidade aplica-se sempre que houver uma medida concreta destinada a realizar uma 

finalidade.  

Além da relação entre o meio e o fim, pode-se afirmar que o princípio da 

proporcionalidade é dividido em três subprincípios, quais sejam: o da adequação, o da 

necessidade e o da proporcionalidade em sentido estrito. 

Nas palavras de Ávila21, “a adequação exige uma relação empírica entre o meio e 

o fim: o meio deve levar à realização do fim”. Ou seja, se o meio não atinge o fim, verifica-se 

de pronto o afronta à adequação e consequentemente ao princípio da proporcionalidade. 

A análise do subprincípio da necessidade dar-se-á por meio da identificação dos 

meios que atingem o fim na mesma intensidade e que sejam menos restritivos. Portanto, dado 

um conjunto de meios que atingem o fim desejado pelo Poder Público na mesma intensidade, 

o meio que estaria de acordo com o princípio da proporcionalidade, segundo o subprincípio da 

necessidade, seria aquele que importasse em menor sacrifício para os princípios ou direitos 

que foram preteridos. 

                                                 
19 (2011, p. 180). 
20 (Idem). 
21 (2011, p. 177). 
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No que se refere ao controle judicial da proporcionalidade, sob o critério da 

necessidade do meio utilizado, segundo Ávila22, considerando haver a possibilidade de se 

imaginar que de alguma forma, um meio possa promover, em algum aspecto ou em alguma 

medida, melhor o fim do que outro, a atuação do Poder Judiciário deve respeitar a decisão da 

autoridade competente, afastando-se o meio se ele for manifestamente menos adequado que 

outro. Os princípios da legalidade e da separação dos poderes o exigem. 

A análise da proporcionalidade em sentido estrito exige a comparação entre a 

importância da realização do fim e a intensidade da restrição dos direitos fundamentais. 

Portanto, sob a ótica deste subprincípio, as vantagens obtidas pela promoção do fim devem 

ser superiores às desvantagens trazidas pelo meio utilizado. 

Por fim, embora o princípio da proporcionalidade não esteja expressamente 

escrito no texto constitucional, ele existe como norma esparsa na Constituição de 1988. Ele 

atua como forma de proteção ao cidadão contra excessos do Estado e funciona como meio de 

defesa dos direitos e liberdades constitucionais. Desse modo, atentar contra os princípios, em 

particular o da proporcionalidade, consiste em ir contra o fundamento de toda a ordem 

jurídica. 

Concluiremos esta seção com o registro que o douto professor Bonavides23 faz 

sobre a importância do princípio da proporcionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, 

bem como da sua força cogente. 

Poder-se-á enfim dizer, a esta altura, que o princípio da proporcionalidade é hoje 
axioma do Direito Constitucional, corolário da constitucionalidade e cânone do 
Estado de direito, bem como regra que tolhe toda a ação ilimitada do poder do 
Estado no quadro de juridicidade de cada sistema legítimo de autoridade. A ele não 
poderia ficar estranho, pois, o Direito Constitucional brasileiro. Sendo, como é, 
princípio que embarga o próprio alargamento dos limites do Estado ao legislar sobre 
matéria que abrange direta ou indiretamente o exercício da liberdade e dos direitos 
fundamentais, mister se faz proclamar a força cogente de sua normatividade. 

 

2.4 Princípios de interpretação da Constituição 
 

 

Nas seções anteriores, conceituamos princípios constitucionais, dando destaque 

para a sua normatividade. Demonstramos que a doutrina os classifica como norma e não 

apenas como valores orientadores. Seguimos com a apresentação dos princípios que regem a 

                                                 
22 (2011, p. 183). 
23 (2007, p. 436). 
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Administração Pública e estudamos mais detalhadamente o princípio da proporcionalidade, do 

qual finalizamos com as palavras do professor Paulo Bonavides proclamando a força cogente 

da normatividade deste princípio. 

Concluiremos este tópico apresentando o método da nova hermenêutica 

constitucional, chamado de princípios de interpretação constitucional. Nosso objetivo é 

reforçar que o princípio da proporcionalidade deve ser observado pelas normas 

infraconstitucionais, em particular pelo Direito Administrativo Disciplinar. 

Os princípios de interpretação constitucional são sete, a saber: princípio da 

unidade da Constituição, princípio do efeito integrador, princípio da máxima efetividade, 

princípio da força normativa da Constituição, princípio da repartição funcional, princípio da 

interpretação conforme a Constituição, princípio da harmonização prática ou da concordância 

prática. 

O princípio da unidade da Constituição – conforme Lenza24 “A constituição deve 

sempre ser interpretada em sua globalidade como um todo e, assim, as aparentes antinomias 

devem ser afastadas”. Para Glauco25 a Constituição precisa superar as contradições, haja vista 

que ela é a norma fundamental que dá unidade e coerência à ordem jurídica. 

O princípio do efeito integrador – segundo Canotilho26 “na resolução de 

problemas jurídico-constitucionais deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que 

favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política”. 

O princípio da máxima efetividade – por este princípio, a interpretação deve 

conferir à norma constitucional a mais ampla efetividade social. Nas palavras de Canotilho27 

“a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um 

princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua 

origem esteja ligada à tese da actualidade das normas programáticas (Thoma), é hoje 

sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se 

a interpretação que lhe reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)”. 

O princípio da força normativa da Constituição – ainda na doutrina do douto 

professor Canotilho28 “na solução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se 

prevalência aos pontos de vista que, tendo em conta os pressupostos da constituição 

(normativa), contribuem para uma eficácia óptima da lei fundamental. Consequentemente, 

                                                 
24 (2010, p. 135). 
25 (2011, p. 43). 
26 (2003, p. 1224). 
27 (Idem). 
28 (2003, p. 1226). 
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deve dar-se primazia às soluções hermenêuticas que, compreendendo a historicidade das 

estruturas constitucionais, possibilitam a ‘actualização’ normativa, garantindo, do mesmo pé, 

a sua eficácia e permanência”. 

O princípio da repartição funcional – o intérprete deve respeitar a repartição das 

funções constitucionalmente estabelecidas. 

O princípio da interpretação conforme a Constituição – diante de normas que 

admitam mais de uma interpretação, deve-se preferir aquela que esteja de acordo com os 

valores básicos da Constituição. 

Princípio da harmonização prática ou da concordância prática – segundo Lenza29 

“Partindo da ideia de unidade da Constituição, os bens jurídicos constitucionalizados deverão 

coexistir de forma harmônica na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre eles, 

buscando, assim, evitar o sacrifício (total) de um princípio em relação a outro em choque. O 

fundamento da ideia de concordância decorre da inexistência de hierarquia entre os 

princípios”. 

Diante do exposto, é de se concluir que o princípio da proporcionalidade produz 

efeito em toda a ordem jurídica. Portanto, em sintonia com os preceitos constitucionais, nas 

soluções de conflito, devem dar-se prevalência aos pontos de vista que contribuam para a 

eficácia da Constituição, ou seja, que privilegiem a defesa dos direitos fundamentais. 

É nesse sentido que na operacionalização do Direito Disciplinar, os agentes do 

Estado vinculam-se ao princípio da proporcionalidade. 

 

                                                 
29 (2010, p. 136). 
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3 DIREITO DISCIPLINAR E O PRINCÍPIO DA PROPORCIONAL IDADE 
 

 

Passaremos a seguir a tratar do tema central deste trabalho. Iniciaremos abordando 

a proporcionalidade no âmbito dos possíveis enquadramentos trazidos na Lei 8.112/90. 

Seguimos discutindo a proporcionalidade no julgamento e a consequente aplicação da pena de 

demissão, apresentando a posição da Administração referente ao abrandamento da pena de 

demissão, bem como a proposta deste trabalho. Em seguida, discutiremos sobre o trabalho da 

comissão de inquérito, diante da desproporcionalidade, no caso concreto, de uma pena de 

demissão. Posteriormente apresentamos um modelo para que o julgador possa definir se uma 

pena é proporcional. Seguimos com a posição da jurisprudência sobre o tema. Por fim 

concluímos apresentando os danos trazidos por uma pena de demissão aplicada 

desproporcionalmente. 

 

3.1 A proporcionalidade no enquadramento da infração 
 

 

No Direito Penal o legislador tipificou as condutas criminosas, e a elas atribuiu a 

respectiva sanção, cabendo ao juiz quantificá-la (dosimetria da pena). No Direito Disciplinar 

não existem tipos fechados como aqueles do Direito Penal. Ao contrário, o legislador 

enumerou os deveres e proibições a que estão submetidos os servidores públicos, estabeleceu 

as penalidades disciplinares possíveis e definiu as situações nas quais tais penalidades são 

aplicadas. 

Neste modelo, compete à comissão de inquérito, fundada no conjunto probatório, 

definir o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, sempre respeitado o devido processo 

legal. Ao julgador compete a aplicação da penalidade, conforme a legislação de regência e 

restrito ao que consta dos autos do processo disciplinar. 

Entretanto, o modelo de tipos abertos possibilita que determinada conduta possa 

ser enquadrada como transgressão a mais de uma proibição ou dever funcional, cuja sanção 

culmine pena de diferente nível de onerosidade para o servidor.  

Por exemplo, a conduta “ser desleal” pode ser enquadrada como uma violação ao 

disposto no inciso II, do art. 116 da Lei 8.112/90, cuja pena será a advertência ou no máximo 

suspensão. De outro modo, a Lei 8.429/92, no art. 11, define como improbidade 
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administrativa a ação que viole o dever de lealdade às instituições. Neste caso a prevista é a 

demissão. 

Outro exemplo é a conduta do servidor que executa uma tarefa de forma 

desleixada, mal executada. Por um lado esta conduta pode ser enquadrada como falta de zelo, 

nos termos do inciso I, art. 116, da Lei 8.112/90, cuja pena é advertência ou suspensão, por 

outro, pode ser enquadrada como desídia cuja pena é demissão. 

Nos dois exemplos mencionados, o enquadramento correto será obtido do 

cotejamento do conjunto de provas com o princípio da proporcionalidade. A título de 

exemplo, no segundo caso, não seria qualquer tarefa mal executada que deva ser enquadrada 

como desídia. Faz-se necessária que a conduta seja reiterada ou que dela advenha um grande 

dano para Administração Pública. Uma vez que a comissão faça o enquadramento errado, a 

autoridade julgadora deve corrigi-lo. 

É importante o registro que, as situações apresentadas não se tratam de 

abrandamento de pena. A comissão processante não está autorizada a atenuar a pena. Por 

exemplo, configurada a desídia, a comissão de inquérito não pode enquadrar em falta de zelo 

fundada nos bons antecedentes do servidor. Se o fizesse, estaria realizando um 

enquadramento errado, que deveria ser corrigido no julgamento. 

 

3.2 Abrandamento da pena de demissão desproporcional 
 

 

Encerrada a fase de inquérito, na qual a comissão processante estabelece uma 

dialética com o acusado visando elucidar a verdade dos fatos relativa à possível ocorrência de 

uma infração disciplinar, o processo é encaminhado para a autoridade competente para o 

julgamento do feito correcional. 

De início, o art. 168 da Lei 8.112/90 estabelece que “o julgamento acatará o 

relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos”. Neste ponto, verifica-se o 

prestígio dado pelo legislador ao trabalho da comissão processante, cuja decisão é colegiada, 

diferentemente da decisão do julgador que é monocrática. Entretanto, este comando não 

significa que a função do julgador será apenas de ratificar a decisão da comissão de inquérito. 

Na verdade o julgador deve atuar como revisor dos atos da comissão, verificando os aspectos 

formais e materiais dos atos processuais, como também, possui a competência para aplicar a 

sanção ou determinar o arquivamento do feito. Desse modo, fundado nas provas constantes 
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dos autos poderá, motivadamente, divergir do entendimento exarado pela comissão. Pode-se 

afirmar que ao julgador compete o cotejamento da legislação de regência com os elementos 

dos autos visando a conclusão do processo correcional. 

Cabe destacar que no julgamento de processo administrativo disciplinar não há 

margem de discricionariedade para a autoridade julgadora decidir pela conveniência e 

oportunidade da aplicação da pena. A autoridade julgadora está vinculada às provas coligidas 

aos autos. Portanto, caso não reste comprovada a autoria ou materialidade, a autoridade 

julgadora deve arquivar o processo. Em caso contrário, deverá aplicar a devida sanção 

disciplinar, de acordo com o conjunto probatório coletado pela comissão de inquérito e no 

âmbito das penas definidas pela Lei 8.112/90. 

Até este ponto, nos filiamos ao entendimento que vigora no âmbito do Poder 

Executivo, e manifestado por meio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Advocacia-

Geral da União (AGU) no sentido de comprovada a autoria e a materialidade da infração 

disciplinar, considerar vinculada a imposição de pena pela autoridade julgadora. Assim, se 

manifestou a CGU no manual de processo administrativo disciplinar: 

Os arts. 129, 130, 132, 134 e 135 da Lei nº 8.112, de 11/12/90, estabelecem, 
respectivamente, que as penas de advertência, suspensão, demissão, cassação de 
aposentadoria e destituição de cargo em comissão serão aplicadas às hipóteses 
elencadas. Nesse aspecto, não é dado à autoridade o poder de perdoar, de 
compor ou de transigir, aplicando algum tipo de pena alternativa.30 (grifo 
nosso) 

 

Neste mesmo sentido está a manifestação constante do parecer vinculante da AGU 

nº 18331: 

7. Apurada a falta a que a Lei nº 8.112, de 1990, arts. 129, 130, 132, 134 e 135, 
comina a aplicação de penalidade, esta medida passa a constituir dever indeclinável, 
em decorrência do caráter de norma imperativa de que se revestem esses 
dispositivos. Impõe-se a apenação sem qualquer margem de discricionariedade de 
que possa valer-se a autoridade administrativa para omitir-se nesse mister. (...) 

8. Esse poder é obrigatoriamente desempenhado pela autoridade julgadora do 
processo disciplinar (...). 

 

Entretanto, ao tratar da aplicação da pena expulsiva, o posicionamento firmado 

pela AGU, e adotado no âmbito do Poder Executivo Federal, inova. No nosso entendimento, o 

                                                 
30 (TEIXEIRA, 2011, p. 475). 
31 (BRASIL, AGU, 1998). 
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Parecer-AGU GQ-17732, cuja ementa apresentamos abaixo, impõe ao julgador uma restrição 

inexistente na Lei 8.112/90, qual seja, proibir o abrandamento da pena. 

 

Ementa: Verificadas a autoria e a infração disciplinar a que a lei comina penalidade 
de demissão, falece competência à autoridade instauradora do processo para 
emitir julgamento e atenuar a penalidade, sob pena de nulidade de tal ato. (...) 
(grifo nosso) 

 

Ainda nesta mesma linha segue o Parecer-AGU nº GQ-183, cuja ementa é a 

seguir transcrita; 

 

EMENTA: É compulsória a aplicação da penalidade expulsiva, se caracterizada 
infração disciplinar antevista no art. 132 da Lei n. 8.112, de 1990. 

 

É bem verdade que ao analisar o citado regime disciplinar não se verifica 

autorização expressa ao julgador para atenuar sanção disciplinar. Do mesmo modo, inexiste 

proibição neste sentido. Assim, pode-se trazer para a discussão que, ao abrandar uma punição 

disciplinar, este ato estaria eivado de ilegalidade, por não haver previsão expressa na 

legislação de regência.  

O fundamento para legitimar a conduta do aplicador da sanção, no caso de 

abrandamento da pena de demissão, decorre dos princípios constitucionais, em particular do 

princípio da proporcionalidade, que no caso em tela revela-se expresso no momento da 

aplicação da penalidade disciplinar, nos termos do estatuto dos servidores públicos. 

Conforme já tratado, o Poder Executivo deve, no processo de interpretação das 

normas, optar pelo entendimento que dê maior efetividade aos preceitos constitucionais. 

Decorre do princípio da proporcionalidade que as sanções impostas aos administrados 

ocorram apenas na medida necessária a realização do interesse público. 

Neste diapasão é que o princípio da proporcionalidade se materializa no regime 

disciplinar do estatuto dos servidores públicos civis da União, por meio do que dispõe o seu 

art. 128, a seguir transcrito. Este artigo reclama que o ato de aplicação da pena esteja 

adequado ao fim público.  

Art. 128.  Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade 
da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.  

 

                                                 
32 (BRASIL, AGU, 1998). 
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Em síntese, neste artigo a lei estabelece quais são os elementos que devem ser 

utilizados como parâmetro pela autoridade julgadora quando do momento de aplicação da 

pena. 

Segundo José Armando da Costa33, “o desrespeito ao princípio da 

proporcionalidade da sanção disciplinar configura igualmente uma afronta à teleologia a que 

deve dirigir-se a Administração Pública, tornando-se o ato punitivo, assim editado, 

contaminado pelo vício do desvio de finalidade, defeito de legalidade que o sujeita à censura 

do Poder Judiciário”.  

Conforme nos ensina Fábio Medina Osório34, o princípio da proporcionalidade ao 

lado do devido processo legal constituem pilares fundamentais de desenvolvimento e 

concretização do Direito Administrativo Sancionador. Resultante da essência dos direitos 

fundamentais, este princípio proíbe intervenções desnecessárias e excessivas. Ele assevera 

que “às autoridades encarregadas de aplicação das normas de Direito Administrativo 

Sancionador é possível restringir a dureza das leis abstratas, interpretando-as em 

conformidade com a ordem constitucional”. 

Ainda tratando do princípio da proporcionalidade no âmbito da atividade de 

sanção administrativa pelo poder público, Fábio Medina35 afirma: 

O certo é que o princípio da proporcionalidade, de matiz constitucional, é de ser 
aplicado pelos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo na elaboração e 
concretização das normas de Direito Administrativo Sancionador, seja na própria 
tipificação do ato ilícito, deixando de fora dos tipos legais comportamentos que não 
se mostrem materialmente lesivos aos valores tutelados pelo legislador e pelo 
constituinte de 1988, seja na adequação da resposta estatal, através das sanções a 
ilícitos de menor gravidade, seja, finalmente, na manutenção de uma coerência 
mínima entre os tipos sancionadores e os resultados objetivados com a intervenção 
pública repressiva. 

 

O professor Glauco Barreira Magalhães Filho36 assevera que “o princípio da 

proporcionalidade é subprincípio do Estado Democrático”. No Estado Democrático de Direito 

as ações do ente estatal encontram limites na lei e na dignidade da pessoa humana. Assevera, 

ainda, este doutrinador: 

(...) o princípio da proporcionalidade é uma exigência para a aplicação dos direitos 
fundamentais e, assim, uma condição de normatividade dos preceitos que o 
definem.37 

                                                 
33 (1999, p. 56/57). 
34 (2000, p. 200). 
35 (2000, p. 202). 
36 (2011, p. 181). 
37 (Idem). 
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Desse modo, mesmo que a proporcionalidade não estivesse expressa no regime 

disciplinar da Lei 8.112/90, ela seria de observação obrigatória, visto que seus efeitos se 

irradiam por todo o ordenamento jurídico. 

Extrapolando o Direito Administrativo Disciplinar, a lei que rege o processo 

administrativo, cujo processo disciplinar é espécie, é clara ao elencar a proporcionalidade 

como um dos princípios norteadores do processo administrativo. Dessa forma, no caput do 

art. 2º da Lei 9.784/99, o legislador dispõe sobre a obrigatoriedade da observância ao 

princípio da proporcionalidade no âmbito do processo administrativo.  

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
 
 

Este mandamento é reforçado no inciso VI do parágrafo único do mesmo artigo. 

 

Art 2º 

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

(...) 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições 
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento 
do interesse público;(grifo nosso) 

 

Da análise do exposto, é de se concluir que os pareceres vinculantes AGU nº GQ-

177 e nº GQ-183 estão em conflito com a Lei 8.112/90, bem como com o texto constitucional. 

Mais adiante mostraremos que este entendimento tem sido recepcionado pelos tribunais 

superiores, na medida em que o controle judicial tem reformado punições desproporcionais. 

É imperioso ressaltar que não se trata de trazer para a esfera da discricionariedade 

da autoridade julgadora a decisão da aplicação de pena disciplinar. Não se deseja criar 

fundamento para impunidade, muito pelo contrário, o Estado deve punir com efetividade 

aqueles servidores que agem com desvio de conduta, mas a sanção imposta deve ser 

proporcional à conduta infracional.  

Desse modo, o que se pretende demonstrar é que o ato de aplicação de sanção 

punitiva é vinculado, devendo estar fundamentado nos elementos trazidos aos autos e na Lei 

8.112/90, cuja interpretação deve ser dada conforme a Constituição. 
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Destarte, configurado nos autos ilícito funcional cuja lei culmine pena de 

demissão, mas que da situação fática se identifique flagrante atentado ao princípio da 

proporcionalidade, deve, a autoridade julgadora, atenuar a pena e impor a punição que a 

conduta infracional reclama. 

Pelo exposto, é de se concluir que no caso concreto o administrador tem o poder-

dever de, no ato de aplicação de sanção disciplinar, fazê-lo em conformidade com o princípio 

da proporcionalidade, sob pena da atuação do controle do Poder Judiciário. 

 

 

3.3 O trabalho da comissão de inquérito sob a ótica do princípio da proporcionalidade 
 

 

A comissão de processo administrativo disciplinar é um grupo composto por três 

servidores cuja competência é a condução do inquérito administrativo que vise apurar os atos 

e fatos constantes na denúncia que deu causa ao processo, inclusive fatos conexos com o 

objeto principal da denúncia. 

Em resumo, a comissão processante deverá se utilizar dos meios e recursos 

admitidos em direito, para produzir um conjunto probatório visando à elucidação dos fatos 

constantes da denúncia e, ao final dos trabalhos, elaborar um relatório conclusivo indicando a 

inocência ou responsabilidade do acusado. Registre-se, sempre obedecendo ao contraditório e 

a ampla defesa. 

Na dialética processual travada entre a comissão e o acusado ao longo da fase de 

inquérito, a comissão deve sempre pautar-se pelos princípios constitucionais, em particular 

por aqueles que regem o processo administrativo, conforme o comando contido no art. 2º da 

Lei 9.784/99. Neste artigo se verifica o princípio da proporcionalidade que deve dirigir os atos 

processuais da comissão.  

Entretanto, no presente trabalho pretendemos avaliar o princípio da 

proporcionalidade diante da aplicação de pena disciplinar, em particular, na sanção expulsiva. 

Nesta subseção trataremos da competência da comissão processante para atenuar uma pena 

que se mostre desproporcional. 

Partiremos da seguinte hipótese: consideremos que a comissão de inquérito 

produziu um conjunto de provas cujo enquadramento a Lei 8.112/90 culmine a pena de 

demissão, mas que diante do caso concreto se mostre desproporcional. A comissão de 
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inquérito tem competência para modificar o enquadramento ou para, mantendo o 

enquadramento, propor uma pena mais branda? 

Em apertadas palavras, o trabalho da comissão consiste em produzir o conjunto de 

provas, oferecer ao acusado o contraditório e a ampla defesa e, fundado nas provas, concluir 

pela inocência ou responsabilidade do servidor. Neste segundo caso, indicando o dispositivo 

legal transgredido. 

Respondendo a primeira parte da pergunta acima: a comissão tem competência 

para alterar o enquadramento visando pena mais branda? A resposta é não. Seria incoerente 

que as provas demonstrassem que o servidor indiciado transgrediu um dispositivo da norma e 

a comissão, no seu relatório final, apontasse outro dispositivo. Além disso, tal fato seria um 

afronta ao contraditório, uma vez que na peça indiciária a comissão deve ter apontado qual 

dispositivo foi transgredido, e o servidor deve ter efetuado a sua defesa de acordo com o que 

foi acusado. Apontada a transgressão de um novo dispositivo, em homenagem ao devido 

processo legal, a fase de defesa deveria ser reaberta para a manifestação do indiciado. 

Nesse sentido, esta inconformidade entre as provas dos autos e o enquadramento 

deve ser corrigida pela autoridade julgadora, sendo possível, apenas efetuando o julgamento 

com fundamento no enquadramento correto, não sendo possível, determinando a reabertura do 

processo para que sejam sanadas as inconsistências, por exemplo, que seja definido o 

enquadramento correto e ofertado o contraditório. 

A função revisora do julgador se apresenta clara, quando a lei dispõe que o 

julgamento poderá divergir do relatório da comissão, se este divergir das provas contidas nos 

autos. Nestes termos encontra-se o parágrafo único do art. 168 da Lei 8.112/90. 

 Art. 168.  (...) 

 Parágrafo único.  Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a 
autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, 
abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.  

 

Respondendo a segunda parte da pergunta acima: a comissão tem competência 

para efetuar um enquadramento e propor pena mais branda do que a prevista na lei? A 

resposta encontra-se primeiramente na definição das funções da comissão processante. A lei 

determina que o relatório deva ser conclusivo e, sendo a convicção da comissão pela 

responsabilização do servidor, indicar o dispositivo infringido. Ela não determina que a 

comissão deva fazer referência à pena. E não poderia ser diferente, haja vista que a aplicação 

da pena é função do julgamento. Assim, a indicação da pena pela comissão não produzirá 
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efeitos. O julgamento se dará fundado nas provas constantes dos autos. A indicação do 

dispositivo transgredido terá um importante papel orientador do julgamento. 

A lei reconheceu que o trabalho da comissão de inquérito é de fundamental 

importância para a correta operacionalização do Direito Disciplinar, afinal, é ela quem está 

próxima do problema, vivencia a realidade da repartição e mantém contato com o servidor 

acusado e seus pares. Por essa razão é que o julgamento deve estar em sintonia com a 

manifestação da comissão, salvo se contrária às provas dos autos.  

Resta, então, a seguinte pergunta: como o trio processante deve se manifestar para 

que a sanção esteja de acordo com a proporcionalidade, diante do fato concreto e da realidade 

vivida? 

A resposta está nos elementos trazidos aos autos. A comissão deve trazer para os 

autos todos os elementos que considerar importante para a formação de sua convicção. O 

relatório deve ser minucioso, destacando as circunstâncias agravantes e atenuantes, os danos 

gerados, os antecedentes funcionais e a valoração das provas formadoras de sua opinião. 

Pelo exposto, conclui-se que a comissão processante não pode exorbitar a sua 

competência sob o pretexto de buscar a proporcionalidade da sanção. Esta pode ser alcançada 

por meio dos elementos coligidos aos autos, bem como pela elaboração de um relatório 

detalhado, no qual, fundado nas provas, seja apresentada para o julgador um claro 

entendimento da realidade fática vivenciada pelo servidor no momento do cometimento da 

infração. 

 

3.4 Avaliação da proporcionalidade da pena de demissão 
 

 

Neste tópico apresentaremos elementos que sejam capazes de fornecer ao julgador 

subsídios que possibilitem uma análise da proporcionalidade da pena de demissão diante do 

caso concreto. Tendo em vista a complexidade da matéria e o escopo deste trabalho, 

abordaremos o tema de forma pragmática, sem pretensões de uma análise mais profunda. 

Conforme estudado na subseção 2.3, a análise da aplicabilidade do postulado da 

proporcionalidade se dará por meios do exame de três elementos: a adequação, a necessidade 

e a proporcionalidade em sentido estrito. Com efeito, identificar a proporcionalidade consiste 

da análise da relação de causalidade entre o meio empregado e o fim a ser alcançado, diante 

destes três elementos. 
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Segundo Humberto Ávila38 a adequação consiste na escolha do meio que promova 

o fim; diante de um conjunto de meios que promovem o fim, a necessidade consiste na 

escolha daquele que menos restringe os direitos fundamentais; a proporcionalidade em sentido 

estrito consiste em se analisar se o grau de importância da promoção do fim justifica o grau de 

restrição causado aos direitos fundamentais. 

Destarte, no caso do regime disciplinar em comento, o meio a ser utilizado é a 

aplicação da sanção. Portanto, o problema posto ao julgador é identificar qual é o fim que 

promove o interesse público diante do caso concreto. A solução foi dada pelo legislador ao 

dispor no caput art. 128 da Lei 8.112/90 que a aplicação da penalidade deve observar a 

natureza e gravidade da infração e os danos dela resultantes. 

Cotejando as penas previstas no regime disciplinar em estudo com o fim a ser 

atingido com a aplicação da sanção, identificam-se aquelas sanções que têm por objetivo 

penalizar o autor de uma infração, destacando-se, predominantemente, o seu caráter 

educativo. Neste rol estão as penas de advertência e suspensão. Em outra vertente encontram-

se aquelas cuja essência está em afastar da esfera da Administração Pública aqueles servidores 

cujo ato infracional é de tamanha gravidade que causa a quebra da relação de confiança, 

caracterizadas pelas penas expulsivas, em particular a demissão. Resumindo, o fim a ser 

alcançado com a sanção disciplinar será o educativo ou o expulsivo. 

Por conseguinte, propõe-se que diante do caso concreto sejam apreciadas a 

natureza e gravidade da infração e os danos dela resultantes, com o objetivo de se definir o 

fim que atenda ao interesse público, qual seja sancionar o infrator e obter um resultado 

pedagógico ou excluí-lo da Administração pela sua incompatibilidade com o múnus público. 

Por fim, identificado o meio utilizado para a realização do fim e o objetivo que 

realiza o interesse público, o exame da proporcionalidade consiste em se verificar se o meio é 

adequado, necessário e proporcional em sentido estrito. 

A título de exemplo, consideremos que da análise do caso concreto (natureza, 

gravidade e danos) conclua-se que o fim que realiza o interesse público visa a função 

pedagógica da sanção, então, se a pena aplicada for a demissão ela será desproporcional 

porque, embora esteja adequada, pois toda sanção possui intrinsicamente a função 

pedagógica, ela não se mostra necessária, pois haveria a possibilidade de se aplicar uma pena 

que gravasse de forma menos intensa o direito fundamental ao trabalho, que decorre da 

dignidade da pessoa humana. 

                                                 
38 (2011, p. 174/185). 
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De outro modo, consideremos que da análise do caso concreto (natureza, 

gravidade e danos) conclua-se que o fim que realiza o interesse público seja a exclusão do 

servidor da Administração Pública, haja vista que a infração perpetrada tenha quebrado a 

relação de confiança, então, a pena de demissão mostra-se proporcional. Com efeito, ela será 

adequada porque atingirá o fim pretendido; será necessária porque não há um meio menos 

gravoso para se atingir o fim e será proporcional em sentido estrito porque dada a ação do 

agente a promoção do fim justifica a restrição ao direito fundamental atingido. 

 

3.5 Jurisprudência dos tribunais superiores quanto à proporcionalidade da pena de 
demissão 

 

 

Apresentaremos a seguir o posicionamento dos tribunais referente à aplicação de 

pena disciplinar em desacordo com o princípio da proporcionalidade, em particular, na 

aplicação da pena de demissão. 

Inicialmente, cabe a análise da possibilidade do exercício do controle judicial em 

relação ao ato administrativo que aplicar sanção disciplinar ao servidor público. Aqui, não se 

trata do controle de legalidade, que nos termos do art. 5º, XXXV da Constituição Federal não 

pode ser afastado da apreciação judicial. Trata-se da análise da proporcionalidade e da 

razoabilidade da aplicação da pena que, segundo alguns doutrinadores, encontra-se na esfera 

da discricionariedade do administrador. 

Ao tratar do Poder Disciplinar o professor Hely Lopes Meireles39 afirma que ele 

“é exercido como uma faculdade punitiva interna da Administração”, tendo como 

característica o discricionarismo no que se refere à seleção da sanção aplicável à infração 

cometida. Desta forma, ele afirma: 

O administrador, no seu prudente critério, tendo em vista os deveres do infrator em 
relação ao seu serviço e verificando a falta, aplicará a sanção que julgar cabível, 
oportuna e conveniente, dentre as que estiverem enumeradas em lei ou regulamento 
para a generalidade das infrações administrativas.40 

 

Na ótica de Carvalho Filho41, a avaliação conferida ao administrador para aplicar 

punição não constitui discricionariedade, porque não há propriamente juízo de conveniência e 

                                                 
39 (1998, p. 109) 
40 (1998, p. 109/110). 
41 (2008, p. 64). 
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oportunidade. Podendo, portanto, a penalização do servidor ser apreciada pelo Judiciário. 

Neste sentido, ele afirma: 

Urge que o administrador forme a sua convicção com base em todos os elementos 
do processo administrativo; sua conduta, portanto, está vinculada a tais elementos. 
Desse modo, deve reduzir-se a um mínimo qualquer parcela de subjetivismo no que 
tange ao poder punitivo da administração, permitindo-se, em consequência, que o 
Judiciário aprecie o ato sancionatório praticamente em sua integralidade.42 

 
Assevera, ainda, que “a correta aplicação da sanção deve obedecer ao princípio 

da adequação punitiva (ou princípio da proporcionalidade)” 43, ou seja, a sanção imposta 

deve estar adequada à conduta infratora. 

Neste tema, nos filiamos à doutrina de Carvalho Filho. A Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, também caminha 

no sentido da possibilidade do amplo controle do ato sancionador, em particular, quando 

tratar-se da pena mais gravosa para o servidor público, que é a demissão. 

Em recente julgado, a Ministra Laurita Vaz do STJ, manifestou o entendimento de 

que o controle judicial não pode ficar restrito apenas à análise de aspectos formais. A seguir 

trecho da ementa do RMS 25.152 RS, publicado no DJe de 01/09/201144: 

2. Para a hipótese de pena de demissão imposta a servidor público submetido a 
processo administrativo disciplinar, não há falar em juízo de conveniência e 
oportunidade da Administração, visando restringir a atuação do Poder Judiciário à 
análise dos aspectos formais do processo disciplinar, porquanto, em tais 
circunstâncias, o controle jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há 
motivação para o ato demissório. 

3. Para hipóteses desse jaez, não há falar em juízo de conveniência e oportunidade 
da Administração, argumentando-se que a intervenção do Poder Judiciário 
restringir-se-ia à análise dos aspectos formais do processo disciplinar, porquanto, em 
tais circunstâncias, o controle jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há 
motivação para o ato demissório, pois trata-se de providência necessária à correta 
observância dos aludidos postulados. 

 

 O Ministro Mauro Campbell, relator do MS 17.490 – DF, destaca, para o caso em 

tela, o afronta ao princípio da proporcionalidade, que no do regime disciplinar dos servidores 

públicos civis da União está insculpido no art. 128 da Lei 8.112/90. Segue trecho da ementa 

do citado acórdão, publicado no DJe de 01/02/201245: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 17.490 - DF (2011/0201098-0) 

                                                 
42 (Idem). 
43 (2008, p. 65). 
44 (BRASIL, STJ, 2011). 
45 (BRASIL, STJ, 2012). 
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RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
EMENTA 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 
PROCESSO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. 
ORDEM CONCEDIDA. 
.... 
4. Sob esse ângulo, diante da ausência no Processo Administrativo Disciplinar de 
qualquer menção à prática de outras condutas irregulares que pudessem interferir na 
convicção de que se trata de servidor público possuidor de bons antecedentes, ou de 
que o impetrante tenha se valido das atribuições de seu cargo para lograr proveito 
próprio ou em favor de terceiros ou, ainda, que sua atuação tenha importado lesão 
aos cofres públicos, a aplicação da pena de demissão mostra-se desprovida de 
razoabilidade, além de ofender o princípio da proporcionalidade e o disposto no 
art. 128 da Lei 8.112/90. (grifo nosso) 
 

Reforçando a tese de que a jurisprudência do STJ segue o caminho da necessidade 

da sanção disciplinar ser aplicada com adequação e razoabilidade e, portanto, em consonância 

com o princípio da proporcionalidade, apresento julgados de outros ministros desta egrégia 

corte. 

 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO COM FUNÇÃO 
DE GERÊNCIA E/OU ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA. PENA 
APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
ABRANDAMENTO. POSSIBILIDADE.   
1. Nos termos do art. 117, X, c/c o art. 132, XIII, da Lei 8.112/1990, a pena a ser 
imposta ao servidor que cumula as atribuições do cargo público com a atividade de 
gestão e/ou administração de empresa privada é a de demissão. 2. Para que a sanção 
seja imposta, no entanto, deve-se verificar: a natureza e a gravidade da infração 
cometida; os danos ao serviço público advindos da atuação ilegal; os antecedentes 
funcionais; e as circunstâncias agravantes e atenuantes aplicáveis ao caso concreto - 
inteligência do art. 128 da citada norma, mandamento legal decorrente do princípio 
da proporcionalidade. Nada impede, portanto, a cominação absolutamente 
excepcional de pena mais branda. Precedentes do STJ. 
3. Hipótese em que o Tribunal a quo chegou à conclusão de que, no caso dos autos, 
a servidora geriu agência de turismo após o óbito do filho; não houve prejuízo ao 
Erário; e a atividade empresarial foi exercida por curto lapso temporal, razão 
por que a pena de demissão se mostra desproporcional. 
4. Recurso Especial não provido. (REsp 1147380 / PR, Min. HERMAN 
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 04/02/2011) (grifo nosso) 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. FISCAL DO TESOURO. LANÇAMENTO DE ICMS A 
MENOR. DIFERENÇA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE 
DEMISSÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA . RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. 
1. É sabido que em tema de controle judicial dos atos administrativos, a 
razoabilidade, assim como a proporcionalidade, fundadas no devido processo legal, 
decorrem da legalidade, por isso que podem e devem ser analisadas pelo Poder 
Judiciário, quando provocado a fazê-lo. 
2. A pena de demissão deve ser revista pelo Poder Judiciário, quando 
desarrazoada e desproporcional ao fato apurado no PAD, o que ocorreu nos 
presentes autos. Precedentes do STJ. 
3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS Nº 16.536 – PE,REl. 
Min. CELSO LIMONGI (Desemb. Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 
22/02/2010) (grifo nosso) 
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ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 
DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORRUPÇÃO. 
DEMISSÃO. REEXAME DAS PROVAS. AUTORIDADE COMPETENTE. 
FORMALIDADES ESSENCIAIS. PROPORCIONALIDADE.  NÃO 
FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ORDEM 
CONCEDIDA. 
1. O Mandado de Segurança não será concedido quando se tratar de ato disciplinar 
não viciado por incompetência da autoridade ou inobservância de formalidade 
essencial. Entretanto, as provas essenciais à imposição da pena devem ser 
avaliadas em face do princípio da proporcionalidade, quando se elabora 
convicções de culpa e, por extensão, motivação da decisão administrativa. 
2. A infração funcional consistente em recebimento de vantagem econômica 
indevida, e de resto todas as infrações que possam levar à penalidade de demissão 
deve ser respaldada em prova convincente, sob pena de comprometimento da 
razoabilidade e proporcionalidade (MS 12.429/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, 
DJU 29.06.2007). 
 (...) 
6. Segurança concedida para anular a Portaria 1.379, de 07.08.2007, que demitiu o 
impetrante do cargo de Policial do Departamento de Polícia Rodoviária Federal do 
Ministério da Justiça, promovendo-se sua reintegração ao cargo. Prejudicada a 
análise do Agravo Regimental. (MS 13.091/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, DJ 7/3/2008) (grifo nosso) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES FORMAIS. INEXISTÊNCIA. 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE . OCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.  
(...) 
IV - A infração funcional consistente em recebimento de vantagem econômica 
indevida, e de resto todas as infrações que possam levar à penalidade de demissão, 
deve ser respaldada em prova convincente, sob pena de comprometimento da 
razoabilidade e proporcionalidade. 
Segurança concedida.(MS 12429/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção DJ 
29/6/2007). (grifo nosso) 
 
 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. EMISSÃO 
IRREGULAR DE PORTE DE ARMA. PENA. SUGESTÃO DA COMISSÃO DE 
INQUÉRITO. AGRAVAMENTO DESFUNDAMENTADO. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE . 
- Na imposição de pena disciplinar, deve a autoridade observar o princípio da 
proporcionalidade, pondo em confronto a gravidade da falta, o dano causado ao 
serviço público, o grau de responsabilidade de servidor e os seus antecedentes 
funcionais de modo a demonstrar a justeza da sanção. 
- Segurança concedida. (MS 8106 / DF, Rel. Min. VICENTE LEAL, Terceira Seção, 
DJ 28/10/2002 p. 216) (grifo nosso) 
 
 
 

Ainda analisando a jurisprudência dos tribunais superiores, merece destaque a 

manifestação do Ministro Carlos Ayres Britto, do STF, no RMS 24.901 DF, publicado no DJ 

de 11/02/2005, onde ele afirma que o controle judicial, fundado no princípio da 
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proporcionalidade, pode determinar a aplicação de pena menos severa. A seguir trazemos à 

cola trecho da ementa deste julgado: 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE. PENA MENOS SEVERA. 
 
Embora o Judiciário não possa substituir-se à Administração na punição do 
servidor, pode determinar a esta, em homenagem ao princípio da 
proporcionalidade, a aplicação de pena menos severa, compatível com a falta 
cometida e a previsão legal. (RMS 24901 / DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, 
Primeira Turma, DJ 11/02/2005) (grifo nosso) 

 

 

Ainda analisando a jurisprudência do STF, o Estado do Ceará impetrou Agravo de 

Instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto de acórdão que 

deu provimento à apelação da parte, servidor público estadual, ao reconhecer que a pena 

disciplinar aplicada com fundamento nas conclusões do procedimento administrativo 

disciplinar atentou contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desta 

decisão é importante se verificar que os tribunais de justiça também têm prestigiado o 

princípio da proporcionalidade, no controle do ato administrativo que aplica pena disciplinar. 

A seguir colacionamos a ementa do acórdão recorrido: 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NULIDADES FORMAIS NÃO 
CARACTERIZADAS. OFENSA FÍSICA. DEMISSÃO. ELEMENTOS DO ATO 
ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 
INOCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO 
CONHECIDA E PROVIDA.  
1. Não ofende o contraditório nem a ampla defesa o uso de cópias da inquisição 
policial, se os depoimentos foram repetidos no procedimento disciplinar;  
2. Confessada a prática de ofensa física, sem consequência patológica nem jurídica, 
não caberia a imposição de pena de demissão, por ser desproporcional e em 
razoabilidade;  
3. O controle da legalidade dos atos administrativos aprecia os elementos e seus 
conceitos jurídicos, sujeitando-os à nulidade, se refratários à ordem jurídica, com as 
implicações decorrentes;  
4. Sentença reformada;  
5. Recurso de apelação conhecido e provido. 
(AI 780.950 AgR/CE, Rel. Min JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turna, STF, DJe 
20/03/2012) 
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3.6 Efeitos da demissão desproporcional 
 

 

Neste tópico abordaremos os prejuízos materiais e imateriais causados pela 

aplicação de uma pena de demissão que se revele desproporcional diante do caso concreto e 

que tenha sofrido o controle do Poder Judiciário. 

A prática da atividade correcional tem demonstrado que todos os servidores 

punidos com pena expulsiva buscam o Poder Judiciário na tentativa de reverter tal ato 

administrativo, independentemente do direito perseguido ser bom ou não. Ou seja, mesmo 

aqueles em que o conjunto probatório trazido aos autos demonstra de maneira irrefutável a 

materialidade e autoria da infração disciplinar, tentam a via judicial como forma de salvar o 

cargo público. Muitas vezes a estratégia da defesa se direciona para a tentativa de anulação do 

processo disciplinar fundado em vícios de natureza formal. 

Não poderia ser diferente, haja vista o valor que a nossa sociedade atribui a um 

cargo público. Vivemos em um país em desenvolvimento em que a massa salarial paga pelo 

setor público tem grande relevância na economia. Associem-se, ainda, questões como a 

estabilidade no cargo e a aposentadoria com vencimentos integrais, em alguns casos. Dessa 

forma, diante da pena expulsiva, o servidor galgará todas as instâncias judicias na tentativa de 

preservar o seu emprego. 

Dessa maneira, verifica-se o primeiro grande custo a ser suportado pela sociedade, 

qual seja, o início de um processo judicial que poderia ter sido evitado se fosse observada a 

proporcionalidade da sanção disciplinar. Cabe destacar que este processo tenderá a se 

postergar por anos, considerando que a própria procuradoria jurídica da União tem por praxe 

estender a lide até as últimas instâncias do Poder Judiciário e, como demonstrado, o servidor 

também se valerá de todos os recursos possíveis. Assim, apenas para citar o ônus percebido à 

primeira vista, tem-se o custo da defesa da União, o custo do uso indevido do Judiciário e o 

custo da sucumbência. 

Outro grande ônus é o pagamento de danos materiais e danos morais. Em geral, o 

servidor, ao ter a sua reintegração conquistada, receberá a título de danos materiais todos os 

salários não percebidos, desde a data do seu desligamento, com a devida correção monetária e 

acrescido de juros, sem prejuízo de outros danos que venha a comprovar, por exemplo, gastos 

com tratamento de saúde, realizados para tratar doenças que decorreram da situação causada 

pelo ato de demissão. Deve-se, ainda, serem acrescidos os danos morais. Neste ponto, já se 

verificam situações em que o judiciário tem reconhecido danos morais não apenas para o 
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servidor, mas, também, para esposa e filhos, dependentes financeiros do servidor, sob o 

fundamento de que passaram por sofrimento decorrente da demissão do responsável pelo 

sustento da família. 

Quanto aos danos imateriais, que são de difícil medição, podemos destacar a 

ausência da força de trabalho do servidor. A Administração Pública é notadamente 

reconhecida pela má prestação de serviços, em todos os poderes que a constituem, portanto, a 

ausência do servidor contribuirá negativamente na execução dos serviços destinados a 

sociedade. 

Outro dano imaterial é aquele causado pelo mau uso do poder correcional pelo 

administrador público. Considerando que o poder disciplinar pode atingir o bem maior para o 

servidor público, que é o seu cargo, a experiência de ter um de seus pares punido de maneira 

desproporcional, desarrazoada, pode causar sérios danos ao ambiente de trabalho, ao ponto de 

provocar nos demais servidores uma busca excessiva pela legalidade, burocratizando o 

serviço de forma tal a obstar a execução das tarefas. 

Também merece destaque o custo social que o ato administrativo equivocado e 

ilegal pode causar no servidor, nos seus familiares e amigos. Tal custo muitas vezes é 

irreparável, considerando a dificuldade que o servidor terá para se reinserir no mercado de 

trabalho após anos de labor dentro da sistemática do serviço público. 

Por fim, é importante se ressaltar que, no caso de uma demissão desproporcional, 

mesmo que o servidor não obtenha sucesso na via judicial, com exceção dos danos materiais e 

morais, todos os outros ônus serão suportados pela Administração Pública. Ou seja, o Poder 

Judiciário será acionado desnecessariamente, o serviço público será prejudicado, o ambiente 

de trabalho no qual ele exercia suas atividades sofrerá com a medida e os custos sociais serão 

mantidos. 
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CONCLUSÃO 
 

No presente trabalho estudamos a adequação dos julgamentos em processos 

administrativos disciplinares diante do princípio da proporcionalidade, em particular quando o 

enquadramento culmina com a aplicação de pena de demissão e esta se apresenta 

desproporcional diante da situação fática posta. 

Conforme exposto, a interpretação manifestada pela Advocacia-Geral da União 

sobre o uso da proporcionalidade na aplicação de penas disciplinares proíbe o abrandamento 

da pena com fundamento neste princípio. Registre-se que este entendimento tem caráter 

vinculante para os órgãos do Poder Executivo Federal. O seu descumprimento, em tese, expõe 

a autoridade julgadora à responsabilização. 

Dessa forma, não estando a pena contrária às provas dos autos, mesmo que ela se 

mostre desproporcional diante da situação fática investigada, ela será aplicada.  Em se 

tratando de demissão, a experiência nos mostra que a totalidade dos servidores procura 

socorro no Poder Judiciário. 

A jurisprudência tem se consolidado na direção do controle judicial atacar o ato 

desproporcional e, nestes casos, determinar o retorno do servidor ao serviço público, tendo a 

Administração que arcar com todo o ônus decorrente da ilegalidade do ato. 

Com a devida vênia, posicionamo-nos contrários ao entendimento manifestado 

pelo importante órgão de assessoria jurídica do Executivo Federal. Entendemos que uma 

interpretação do regime disciplinar segundo a Constituição indica que a autoridade julgadora 

de processo administrativo disciplinar deve efetuar os julgamentos de acordo com o princípio 

da proporcionalidade, sendo possível, inclusive, o abrandamento da pena. 

Na parte inicial deste trabalho, trouxemos à baila a problemática a ser estudada. 

Seguimos apresentando o regime disciplinar, dando destaque à sanção disciplinar e a presença 

do princípio da proporcionalidade no Direito Administrativo Disciplinar. 

Posteriormente, apresentamos a conceituação de princípios constitucionais. Nesse 

ponto, demonstramos, com fundamento na doutrina, a normatividade cogente dos princípios 

constitucionais. Estudamos detalhadamente o princípio da proporcionalidade. 

Diante dos fundamentos apresentados, quais sejam, a força normativa dos 

princípios, a disposição expressa do legislador quanto ao princípio da proporcionalidade em 

toda a legislação que dá suporte à seara disciplinar federal (Lei 8.112/90, Lei 9.784/1999, 

normas de Direito Administrativo) e do controle judicial da pena desproporcional, concluiu-se 

inadequados os pareceres AGU que manifestam o entendimento exposto acima. 
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Conforme demonstrado, a aplicação de pena desproporcional, principalmente da 

pena de demissão traz um ônus muito grande para a Administração. Este ônus não se resume 

apenas ao efeito financeiro, mas, também, aos efeitos sociais que o ato ilegal produz no 

servidor e no serviço público, e que são suportados pela sociedade. 
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