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PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO 

É a sequência da documentação e das providências necessárias para 

a obtenção de determinado ato final. É a sucessão formal de atos que são 

realizados, por determinação legal, ou em atendimento a princípios 

sacramentados pela ciência jurídica com vistas a dar sustentação à edição 

do ato administrativo. 

 ATENÇÃO: Processo ≠ Procedimento 

Procedimento: é o conjunto de formalidades que 

devem ser observadas para a prática de certos atos 

administrativos; equivale a rito, a forma de 

proceder; o procedimento se desenvolve dentro de 

um processo administrativo. 

 

 Princípios do processo administrativo 

o Princípio do devido processo legal:  garantia constitucional 

prevista no art. 5o, LIV, CF, um superprincípio norteador de todo 

ordenamento jurídico, imune à alteração constitucional e de aplicabilidade 

imediata. Um princípio que rege todo o sistema jurídico, informando a 

maneira de se realizar todos os procedimentos processuais, sejam judiciais 

ou administrativos. Assegura que as relações estabelecidas pelo Estado 

sejam participativas e igualitárias e que o processo de tomada de decisão 

pelo Poder Público não seja um procedimento arbitrário, mas um meio de 

afirmação da própria legitimidade do Estado perante o indivíduo. 
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o Princípio do contraditório:  previsto no art. 5o, LV, da CF, 

representa uma consequência do devido processo legal e é elemento 

essencial do processo, com fulcro em bases lógicas (bilateralidade) e 

políticas (ninguém pode ser julgado sem ser ouvido), garante à parte o 

conhecimento da existência do processo e de todos os seus atos. Sua 

aplicação deve garantir à parte: 

 poder de interferir no convencimento do julgador; 

 paridade inicial entre as partes; 

 impedir que a igualdade de direitos, evitando que se 

transforme em desigualdade de fato por causa da inferioridade 

de cultura ou de meios econômicos. 

 

o Princípio da ampla defesa: inerente ao direito de ação, expresso 

no art. 5o, LV, da CF também decorre do princípio do devido processo legal, 

porém tendo características próprias. É exigência para um país democrático 

e deve assegurar à parte, em litígio judicial ou administrativo, o direito e a 

garantia da ampla defesa, conferindo ao cidadão o direito de alegar e 

provar o que alega, podendo se valer de todos os meios e recursos 

disponibilizados para a busca da verdade real, proibindo-se taxativamente 

qualquer cerceamento de defesa. Exigências para a ampla defesa: 

 o caráter prévio da defesa: é a anterioridade da defesa em 

relação ao ato decisório, devendo ter procedimentos e penas 

predeterminados; 

 o direito de interpor recurso administrativo: independe de 

previsão explícita em lei (art. 5o, XXXIV, alínea “a” – direito de 

petição e LV – recursos, da CF); 
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 defesa técnica: seria aquela realizada pelo representante 

legal do interessado, o advogado; 

 direito à informação geral decorrente do contraditório; 

 direito de produzir provas, vê-las realizadas e consideradas, 

sendo vedadas as obtidas por meio ilícitos. 

 

DICA IMPORTANTE: Súmula Vinculante de no 5: 

“A falta de defesa técnica por advogado no 

processo administrativo disciplinar não ofende a 

Constituição”.  

 

o Princípio da verdade real (material): a dicotomia verdade 

material e formal nasceu da contraposição entre processo civil e penal. A 

verdade formal é a construída no processo pelas partes, hoje é dita 

inconsistente e vem perdendo seu prestígio. De outro lado, a verdade 

material que consiste na verdade absoluta, aquilo que realmente aconteceu, 

representa uma utopia e também não satisfaz. Hoje a doutrina defende a 

aplicação da verossimilhança, que representa a maior aproximação da 

verdade, ou seja, por uma ordem de aproximação e probabilidade. A 

doutrina tradicional de Direito Administrativo defende que a verdade real é 

a que deve ser adotada, apesar das críticas dos processualistas mais 

modernos. 

 

o Princípios da legalidade e finalidade: princípio da 

legalidade: é a base do Estado Democrático de Direito e garante que todos 

os conflitos sejam resolvidos pela lei (art. 5o, II, e art. 37 da CF). Traduz o 

primado de que toda a eficácia da atividade administrativa fica condicionada 

à lei e o administrador está em toda a sua atividade funcional sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum. Vale ressaltar que o 
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princípio da legalidade para o direito público significa dizer que o 

Administrador só pode fazer o que está previsto, autorizado em lei. O 

princípio da finalidade: é uma inerência do princípio da legalidade, um 

elemento da própria lei, um fator que permite compreendê-la. Significa 

observar o espírito da lei, a sua vontade maior. Exige a obediência não 

apenas à finalidade própria de todas as leis, que é o interesse público, mas 

também à finalidade específica abrigada na lei a que esteja dando 

execução. A desobediência caracteriza desvio de poder e nulidade do ato. 

 

o Princípio da motivação: implica o dever de justificar seus atos, 

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

correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a 

providência tomada, nos casos em que esse último aclaramento seja 

necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei 

que lhe serviu de arrimo. Deve ser prévia ou contemporânea à prática do 

ato. 

 

o Princípios da razoabilidade e proporcionalidade: princípio da 

razoabilidade: este princípio diz que não pode o Administrador, a pretexto 

de cumprir a lei, agir de forma despropositada ou tresloucada. Deve manter 

um certo padrão do razoável. Princípio da proibição de excessos e das 

condutas insensatas. Representa limite para a discricionariedade, exige a 

relação de pertinência entre oportunidade e conveniência de um lado e a 

finalidade de outro. O princípio da proporcionalidade: alguns autores 

entendem que o princípio da proporcionalidade está embutido na 

razoabilidade, sendo decorrência daquele princípio. A palavra chave é o 

equilíbrio, entre os benefícios e os prejuízos ocorridos, além da proporção 

entre os atos e as consequentes medidas. 
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DICA IMPORTANTE: princípios implícitos na CF e expressos 

na Lei no 9.784/99. 

 

o Princípio da oficialidade1: impõe à autoridade administrativa 

competente a obrigação de ordenar, de impulsionar os processos 

administrativos, agindo com o propósito de resolver adequadamente as 

questões. A oficialidade desdobra-se nos seguintes elementos: 

 impulso oficial, que significa impulsionar, dar andamento ao 

processo independentemente da participação da outra parte; 

 busca da verdade material, não se limitando à verdade 

formal, dado o caráter de indisponibilidade dos interesses 

públicos; 

 poder de iniciativa investigatória, podendo produzir provas 

para proteger os direitos dos administrados, tendo em vista o 

satisfatório esclarecimento da matéria versada. 

 

o Princípio da autotutela: a Administração tem a possibilidade de 

rever os seus próprios atos, sejam quando eivados de vícios, utilizando-se 

da anulação, ou em razão de inconveniência e inoportunidade, via 

revogação de atos. Tais hipóteses estão consolidadas nas Súmulas nos 346 e 

473, ambas do STF. 

 

o Princípio da celeridade: hoje expresso no texto constitucional, 

no art. 5o, inciso LXXVIII, regra introduzida pela Emenda Constitucional 

no 45/04, a denominada “Reforma do Poder Judiciário”. Segundo a regra, 

                                                             
1 A doutrina também aponta o informalismo em favor do administrado como medida decorrente da oficialidade. Entenda-se 

que o informalismo não é total; é benefício somente para o administrado e nunca para a Administração. Desse modo, é possível 
a sua definição nas seguintes palavras: informalismo para o administrado, formalismo para a Administração. Nesse contexto, o 

art. 22 da Lei no 9.784/99 reforça essa característica dispondo que “os atos do processo administrativo não dependem de forma 

determinada, senão quando a lei expressamente a exigir”. 
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“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. 

 

 Aspectos gerais da Lei nº 9.784/992 

o Publicidade: exige divulgação oficial dos atos administrativos, 

ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; 

o Proibição de cobrança de despesas processuais, 

ressalvadas as legais; 

o Provas ilícitas: são inadmissíveis no processo 

administrativo; 

o Prazos:  contam-se como prazos processuais e estes não 

se suspendem, salvo por motivo e força maior; 

o Forma, lugar e tempo dos atos: os atos do processo 

administrativo não dependem de forma determinada senão quando for 

expressamente exigida pela lei. Devem realizar-se em dias úteis, no horário 

normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo, só 

sendo concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo 

adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao 

interessado ou à Administração; 

 

DICA IMPORTANTE: prazo para praticar os atos, quando 

não expressamente especificado em lei, será de cinco dias, 

podendo ser prorrogado até o dobro, salvo força maior e se 

não existir outro previsto; 

                                                             
2 A Lei no 9.784/99 é a norma geral de processo administrativo para o âmbito federal, tendo como finalidade definir suas normas 

básicas, aplicando-as à Administração Direta ou Indireta, de todos os Poderes, seja o Executivo, o Legislativo ou o Judiciário, desde 

que o administre. Essa lei tem influência nos diversos procedimentos administrativos hoje regulados no país, inclusive para os 

procedimentos específicos. Entretanto, o seu art. 69 reconhece que os procedimentos específicos continuam sendo disciplinados por 

suas próprias leis, tais como: os processos disciplinares, os processos licitatórios, o processo administrativo tributário, o processo 

administrativo de trânsito, além de inúmeros outros.  

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

o Intimação: deve obedecer ao formalismo legal, sob pena de 

nulidade, mas o comparecimento supre a falta; antecedência mínima de 

três dias úteis quanto à data de comparecimento. Pode ser efetuada por: 

ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por 

telegrama, por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado 

ou por publicação oficial (interessados indeterminados, desconhecidos ou 

com domicílio indefinido) 

 

 Fases do procedimento: 

 

 Instauração: é a apresentação escrita dos fatos e indicação 

que ensejam o processo. Pode decorrer  de ato da própria administração 

(portaria, auto de infração, representação ou despacho inicial da autoridade 

competente) ou por requerimento de interessado (requerimento ou 

petição); 

 Instrução: colheita de provas, depoimentos, documentos e 

outras; 

 Defesa: nos processos em que se formula acusação, deverá 

inserir-se um momento específico para a defesa, além da garantia genérica 

do contraditório no decorrer de todo o processo. 

 Relatório: a pessoa ou comissão deve oferecer um resumo de 

tudo, propondo uma solução; 

 Decisão: a ser dada pelo órgão competente. 

 Pedido de reconsideração: pode o interessado pedir que 

reconsidere a decisão; 

 Recurso: para autoridade hierarquicamente superior, todos tem 

efeitos devolutivo, podendo ter ou não efeito suspensivo. Cabível por razões 
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de legalidade e de mérito, que tramitará no máximo por três instâncias 

administrativas, salvo previsão legal.  Verifique-se 

a) endereçamento - será dirigido à autoridade que proferiu a 

decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o 

encaminhará à autoridade superior. 

b) independe de caução, salvo exigência legal 

c) prazo para interposição – 10 dias (exceto casos especiais – 

lei) 

d) prazo para decisão – 30 dias, admitindo igual prorrogação 

e) efeito suspensivo – em regra não tem, salvo disposição legal 

em contrário 

f) admite reformatio in pejus: órgão competente para decidir o 

recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou 

parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua 

competência. 

   

 Revisão: os processos administrativos de que resultem sanções 

poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando 

surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a 

inadequação da sanção aplicada.  Da revisão não poderá resultar 

agravamento da sanção. 

 

 Processo Administrativo Disciplinar: é o instrumento destinado 

a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de 

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

se encontre investido. No âmbito federal, as regras do Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD – estão previstas na Lei nº 8.112. 
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JURISPRUDÊNCIA 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 

GERAIS. OFICIAIS DE JUSTIÇA. COMISSÃO DISCIPLINAR. 

PARECER.ARQUIVAMENTO. JUIZ DIRETOR DO FORO. DECISÃO 

PELO PROCESSAMENTO.MOTIVAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO. 

VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS IMPESSOALIDADE, 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA.INVIABILIDADE. VIA MANDAMENTAL. 

SEGURANÇA DENEGADA.1. Trata-se de recurso ordinário em 

mandado de segurança impetrado contra acórdão do TJMG que 

entendeu por indeferir a pretensão dos impetrantes (oficiais de 

justiça submetidos a sindicância para apuração de faltas funcionais) 

de obter a anulação do ato do Juiz Diretor do Foro que instaurou o 
procedimento disciplinar.2. Alegam os recorrentes que o ato coator 

violou o princípio da impessoalidade, da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da segurança jurídica e da finalidade 

administrativa, bem como a vinculação ao relatório da comissão 

disciplinar formada por três Juízes de Direito.3. A autoridade 

julgadora, em Processo Administrativo Disciplinar, não se vincula ao 

parecer da comissão disciplinar. O que o ordenamento jurídico exige 

é apenas que o julgador motive seu entendimento contrário ao 

exarado no parecer, como em qualquer decisão administrativa ou 

judicial, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e ampla 

defesa, a teor do art. 5º, LV, da CF/88. Precedentes.4. O debate que 

os impetrantes querem inaugurar na via mandamental, acerca da 

violação dos princípios da impessoalidade, da razoabilidade, da 
proporcionalidade, da segurança jurídica e da finalidade 

administrativa, no ato que determinou instauração do PAD, 

desborda dos limites de cognição impostos nessa via, pois 

demandariam uma incursão aprofundada na situação fática.5. 

Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega 

provimento.(RMS 37.017/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015) 
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EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 

128 DA LEI 8.112/90. QUESTÃO IMPERTINENTE. 

INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS.MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. 

IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. I. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "não 

há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-

se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-

se em fundamentos suficientes para embasar a decisão" (STJ, AgRg no 

AREsp 345.957/MS, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe de 

08/04/2014). II. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a 

controvérsia utilizando-se de fundamentos claros, precisos e suficientes, 

inclusive afastando a tese de cerceamento de defesa, por ausência de 

defesa técnica, no processo administrativo disciplinar, com base na 

Súmula Vinculante 5/STF. III. O silêncio da Turma Julgadora acerca do art. 

128 da Lei 8.112/90 é irrelevante, não caracterizando afronta ao art. 535 

do CPC, haja vista que referido dispositivo legal não se aplica a servidores 

públicos estaduais. De fato, "o artigo de lei apontado como violado é 

considerado impertinente quando não possui comando legal suficiente para 

afastar a tese adotada no acórdão estadual" (STJ, AgRg no AREsp 

416.199/PE, STJ - Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 

02/12/2013). IV. Na forma da pacífica jurisprudência desta Corte, "não 

cabe ao STJ apreciar a alegada violação de dispositivos constitucionais, 

ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da 

competência do Supremo Tribunal Federal" (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 

1.238.322/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 

17/06/2014).V. Agravo Regimental não provido.(AgRg no REsp 

1261787/SP, STJ - Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

julgamento: 05.08.2014, DJe 18.08.2014) 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

DEMISSÃO.  ESCREVENTE JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS 

PARTICULARES EM NOME DO JUIZADO ESPECIAL. EXCESSO DE 

PRAZO.NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que o 

excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos, quando não trouxer 

prejuízo ao exercício de defesa do servidor, não gera nulidade do processo 

administrativo disciplinar. Precedentes. 2. Hipótese em que a Comissão 

Processante foi nomeada em 30/6/2006, ato que marcaria o início do 

processo administrativo, o qual se findou com a publicação do ato de 

demissão, ocorrido em 1º de dezembro de 2009. 3. Não prospera a 

alegação de excesso de prazo, já que várias foram as interferências 
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promovidas pelo próprio recorrente, que acabaram por impedir a 

tramitação regular do processo disciplinar, na medida em que se recusou a 

comparecer para prestar esclarecimentos, assim como, intimado, não 

apresentou defesa, tendo recusado a defesa técnica quando nomeada em 

seu favor, somente vindo a apresentar alegações finais após meses de 

delonga. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo sofrido pelo 

recorrente, o que faz incidir, na espécie, o princípio do pas de nullitté sans 

grief. 5. Recurso em mandado de segurança a que se nega 

provimento.(RMS 35.458/MG, STJ - Segunda Turma, Rel. Ministro Og 

Fernandes, julgamento: 20.05.2014, DJe 26.05.2014) 

 

EMNTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

POLICIAL RODOVIÁRIO. PROCESSO DISCIPLINAR. OPERAÇÃO 

POEIRA NO ASFALTO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. 

PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA PORTARIA. INTERCEPTAÇÕES 

TELEFÔNICAS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. MANUAL DE 

TREINAMENTO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. 

UTILIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS 

PROVADOS. 1. O mandado de segurança foi impetrado contra ato 

atribuído ao Ministro de Estado da Justiça consubstanciado na Portaria nº 

731/2011, que aplicou a pena de cassação da aposentadoria do impetrante 

por manter conduta incompatível com a moralidade administrativa, valer-

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

dignidade da função pública e receber propina em razão de suas 

atribuições (arts. 117, IX, XI e XII, e 132, incisos IV e XI, da Lei nº 

8.112/90). 2. Prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos em relação 

às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade e destituição de cargo em comissão, a teor do disposto no 

art. 142, I, da Lei nº 8.112/90. Todavia, nas hipóteses em que as 

infrações administrativas cometidas pelo servidor forem objeto de ações 

penais em curso, observam-se os prazos prescritivos da lei penal, 

consoante a determinação do art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/90.2.1. 

Levando-se em conta a condenação penal de 3 (três) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão aplicada em concreto ao crime de corrupção passiva, à 

luz do disposto nos arts. 109, inciso IV e 110 do Código Penal, o prazo 

prescricional é de 8 anos. Na hipótese, a Administração tomou ciência do 

fato na data de 29.03.2005, havendo a interrupção do prazo com a 

publicação da Portaria instauradora do PAD em 08.06.2005, que voltou a 

correr no dia 26.10.2005 e findou-se em 26.10.2013. Assim, não se pode 

afirmar a ocorrência da prescrição disciplinar, uma vez que a mesma 

somente se esgotaria em 26.10.2013 e o ato coator é de 04.05.2011.3. 

Generalidade da Portaria instauradora do PAD. A descrição minuciosa dos 

fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a 

fase instrutória, na qual são efetivamente apurados, e não na portaria de 

instauração ou na citação inicial do processo administrativo. 4. Prova 

emprestada. Respeitado o contraditório e a ampla defesa, é admitida a 
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utilização, no processo administrativo, de "prova emprestada" 

devidamente autorizada na esfera criminal, não havendo previsão legal 

para que os áudios das interceptações telefônicas devam ser periciados, 

nos termos da Lei nº 9.296/96. 5. Manual de Treinamento em Processo 

Administrativo Disciplinar da Controladoria-Geral da União.  É possivel a 

utilização do Manual de Treinamento em PAD da CGU publicado no ano de 

2007 para o julgamento de infração cometida no ano de 2004, já que o 

referido manual possui natureza doutrinária e não de lei em sentido 

formal, não ferindo o princípio da irretroatividade legal. Precedente: MS nº 

17.537/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 24.10.2011. 6. 

Cerceamento de defesa. O indeferimento fundamentado de oitiva de 

testemunha indicada pelo impetrante não configura cerceamento de 

defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo 

administrativo disciplinar (art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/90). 7. Direito 

adquirido à aposentação. O ordenamento jurídico, com o fim de não 

acobertar condutas ilícitas praticadas enquanto o servidor se encontrar na 

atividade, previu a aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria 

aos casos onde a falta for punível com a pena de demissão, consoante o 

disposto nos artigos 132 e 134 da Lei nº 8.112/90. 8. Violação ao princípio 

do contraditório por juntada de documento na fase de pronunciamento da 

Consultoria Jurídica sem a ciência do impetrante. Não há nulidade na 

utilização de sentença penal condenatória na fase de pronunciamento da 

Consultoria Jurídica, porque, na hipótese, o título judicial fora utilizado 

apenas como consideração extravagante para a capitulação do delito de 

corrupção passiva, já reconhecido com base no relatório final da tríade 

processante. 8.1 A Consultoria Jurídica apenas enquadrou a conduta 

imputada ao servidor público prevista no art. 117, XII, da Lei nº 8.112/90 

(receber propina) à pertinente penalidade de demissão estabelecida no 

art. 132, inciso XI (corrupção), do mesmo diploma, consistindo mera 

subsunção dos fatos à hipótese de incidência da penalidade administrativa, 

não havendo que se falar na inclusão de novos fatos posteriormente à 

confecção do relatório final o que, em tese, poderia ensejar eventual 

nulidade. 9. Prova do fato imputado. Encontra-se devidamente 

comprovada a autoria e a materialidade delitiva diante do farto conjunto 

probatório - escalas de serviço, interrogatório pessoal, interceptações 

telefônicas, depoimentos de testemunhas; sentença penal condenatória, 

Relatório Final e  Parecer da Consultoria do Ministério da Justiça - 

lastreando com legalidade a aplicação da penalidade de cassação da 

aposentadoria consubstanciada no ato coator. 10. Segurança 

denegada.(MS 17.535/DF, STJ - Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, julgamento: 10.09.2014, DJe 15.09.2014) 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. FUNDEP - 2014 - DPE-MG - Defensor Público  

Em relação aos princípios que incidem sobre o processo administrativo, 

assinale a alternativa CORRETA. 

a) A ausência de defesa por advogado é causa de nulidade do processo 

administrativo disciplinar em homenagem ao princípio da ampla defesa.  

b) Entende-se que a Administração pode exigir depósito prévio para 

interposição de recurso administrativo, sem ferir o princípio da revisibilidade 

e o direito ao duplo grau de jurisdição.  
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c) Em atenção ao princípio da oficialidade, a Administração depende de 

prévia provocação, quer para instaurar processo administrativo, quer para 

dar-lhe seguimento.  

d) Aplica-se ao processo administrativo o princípio da verdade material o 

que permite à Administração ir além do alegado e/ou provado pela parte.   

LETRA D 

 

 

2. MPE-PR - 2013 - MPE-PR - Promotor de Justiça  

Sobre processo administrativo, é incorreto afirmar: 

a) Da decisão administrativa que contrariar enunciado de súmula 

vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá 

reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou 

outros meios admissíveis de impugnação;  

 b) Segundo a lei 9784/1999, que regula o processo administrativo no 

âmbito da administração pública federal, das decisões administrativas cabe 

recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, devendo o recurso 

ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 

reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior;  

c) O “princípio do formalismo moderado”, que alguns também denominam 

de “princípio do informalismo”, consiste, de um lado, na previsão de ritos e 

formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, 

respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa e, de 

outro lado, na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a 

formas, prestigiando-se o caráter instrumental do processo administrativo. 

Particularmente por esta última acepção, alguns o denominam de “princípio 

da utilidade ou efetividade do processo”;  

d) Segundo súmula vinculante do STF, a falta de defesa técnica por 

advogado, no processo administrativo, ofende a Constituição;  

e) Segundo súmula vinculante do STF, nos processos perante o Tribunal de 

Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da 

decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que 
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beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de 

concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.  

LETRA D 

 

3. MPE-MG - 2013 - MPE-MG - Promotor de Justiça  

Nos processos administrativos regidos pela Lei Federal nº 9.784/99, há 

expressa determinação de critérios a serem observados, com EXCEÇÃO de: 

a. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as 

hipóteses de sigilo previstas na Constituição 

b.  Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado 

grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 

administrados.   

c. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 

previstas em lei.   

d. Inércia oficial, do processo administrativo, sem prejuízo da 

atuação dos interessados.  

LETRA D 

 

4.FCC - 2015 - TJ-PE - Juiz Substituto  

Acerca do processo administrativo, tal como disciplinado na Lei Federal 

n o 9.784/99, é correto afirmar que 

a) a ausência de parecer obrigatório nem sempre impedirá o 

prosseguimento do processo administrativo até final decisão. 

b) se aplica ao processo administrativo o princípio que veda a reformatio 

in pejus, o que se justifica em razão da observância do princípio do 

devido processo legal. 

c) o processo administrativo deve ser formalista, o que se impõe, em 

observância ao princípio da segurança jurídica. 

d) em virtude da indisponibilidade do interesse público, é vedado ao 

particular interessado no processo formular desistência ou renúncia 
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e) se aplica no processo administrativo o princípio da identidade física 

do juiz, pelo qual o órgão que promoveu a instrução deve ser o mesmo a 

decidir a questão controversa. 

LETRA A 
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