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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”1.  

 

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. 

                                                             
1 Em 2011, a pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi autuado uma 

Proposta de Súmula Vinculante (PSV 58) para que o Supremo Tribunal Federal (STF) cancele a Súmula 

Vinculante nº 5. Para a Ordem, não houve reiteradas decisões da Corte sobre o tema para permitir a 

edição do verbete. Fundamentos: “No processo administrativo disciplinar, contudo, em razão da 
possibilidade de resultar em aplicação de pena ao servidor, devem ser observados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”, diz a Ordem. E, nesse 

sentido, arremata, “só aquele que efetivamente conhece o processo em sua complexidade (prescrição, juiz 

natural, devido processo legal, contraditório e ampla defesa) – o advogado – haverá de desempenhar um 

trabalho que homenageie os direitos fundamentais”. Alternativamente, a Ordem pede que, se não forem 

acolhidas as razões do pedido, que seja alterado o enunciado da Súmula, “dele passando a constar que, se 

houver advogado constituído, a sua não intimação nulifica o processo”. 

Em 30.11.2016, o Plenário do STF, por maioria rejeitou o pedido de cancelamento. 
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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 

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 
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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. 

 

DICA IMPORTANTE: princípios implícitos na CF e expressos 

na Lei no 9.784/99. 

 

o Princípio da oficialidade2: 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 

                                                             
2 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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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, 

“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 9.784/993 

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 

                                                             
3
 A Lei n

o
 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. Com o advento do Novo Código Civil temos ainda a previsão expressa do art. 

15 da Lei n. 13.103/2015 que estabelece que “Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou 

administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”. Previsão que possibilitará a 

aplicação de vários institutos do CPC no âmbito dos processos administrativos. 
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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; 

 

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. 
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 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 

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. 
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 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. 

 

o Fases do Processo Administrativo Disciplinar da Lei nº 

8.112/90 

 Instauração e designação da comissão: 

A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou 

processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa 

(art. 143 da Lei no 8112/90). Trata-se de uma decisão vinculada, não 

restando ao Administrador o juízo de valor. Esse dever é compatível com o 

exercício da função pública que exige a transparência, portanto o processo 

administrativo para investigar vai justamente promover esse objetivo, e 

mais, comprovada a infração funcional, é através do processo 

administrativo disciplinar que será aplicada a penalidade, medida 

indispensável para a proteção do interesse público atendendo aos ditames 

de uma administração responsável. As denúncias sobre irregularidades 

serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o 

endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a 

autenticidade. E ainda, quando o fato narrado não configurar evidente 

infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de 

objeto. Apesar de o art. 144 do Regime Jurídico dos Servidores estabelecer 

que as denúncias, para serem apuradas, dependem de identificação e 

endereço do denunciante, hoje a jurisprudência reconhece a possibilidade de 

se apurar denúncia anônima, desde que os fatos sejam narrados de forma 

objetiva e plausível.  
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A instauração do processo administrativo disciplinar não é 

exatamente uma fase do processo, mas na verdade um ato formal, uma 

portaria. Devem constar desse ato os integrantes da comissão, definindo 

os nomes, respectivos cargos e matrículas, com a indicação do Presidente. 

É indispensável a indicação do tipo de procedimento adotado 

(procedimento sumário ou ordinário), além da previsão do prazo concedido 

pela autoridade instauradora para a conclusão das medidas necessárias. 

Na expedição da Portaria, a Autoridade pública não poderá afirmar a 

extensão dos fatos e o responsável pela possível irregularidade, sob pena 

de incorrer-se em arbitrária presunção de responsabilidade. A portaria 

deve ser publicada, o que representa termo inicial para contagem do prazo 

para a realização do processo, interrompendo a prescrição até a decisão 

final (art. 142, § 3o, RJU). Gera ainda a impossibilidade de exoneração a 

pedido do servidor e a aposentadoria voluntária. Dessa forma, o servidor 

que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou 

aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o 

cumprimento da penalidade, acaso aplicada (art. 172 da Lei no 8.112/90). 

Havendo a exoneração antecipada, essa será convertida em demissão. 

A competência para a instauração do processo administrativo 

disciplinar depende de previsão legal, observando sempre a autoridade 

competente à época do cometimento do fato. Mesmo nos casos de 

incidentes após a prática da infração, tais como, remoção, investidura em 

outros cargos, demissão em outro processo, aposentadoria, exoneração, 

licenças e afastamento, a autoridade deve ser a mesma da época da 

infração. Caso ocorra defeito de competência, é reconhecido o vício, no 

entanto esse defeito pode ser sanado, com a ratificação da autoridade 

competente e a consequente convalidação do ato. 

A comissão que conduzirá o processo deve ser composta de três 

servidores estáveis designados pela autoridade competente, dentre eles, o 

seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de 

mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do 
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indiciado. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu 

presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Não há 

hierarquia entre os membros, existindo somente para o Presidente a 

competência para a prática de atos exclusivos. 

Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito 

cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau. E a ausência de estabilidade do 

servidores poderá comprometer a validade do processo. 

A comissão exercerá suas atividades com independência e 

imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido 

pelo interesse da administração. As reuniões e as audiências das comissões 

terão caráter reservado, sendo assegurado o sigilo necessário à elucidação do 

fato ou exigido pelo interesse da administração. 

 

 Inquérito administrativo  

O inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e 

relatório obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado 

ampla defesa, com a utilização dos meios admitidos em direito, 

observando as regras dos arts. 153 a 166 da Lei no 8.112/90. 

A instrução consiste na etapa de construção do conjunto 

probatório, sendo possíveis a tomada de depoimentos, as acareações, as 

investigações e as diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, 

recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a 

completa elucidação dos fatos. 

As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado 

expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente 

do interessado, ser anexada aos autos. Se a testemunha for servidor público, 

a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da 

repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a 
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inquirição. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não 

sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito, sendo cada uma inquirida 

separadamente. 

É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 

pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir 

testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando 

se tratar de prova pericial4. O presidente da comissão poderá denegar 

pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de 

nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Da mesma forma, será 

indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato 

independer de conhecimento especial de perito. 

O direito à produção de provas representa garantia de contraditório 

e ampla defesa, portanto, elemento fundamental para a validade do 

processo. Entretanto, esse direito não é absoluto, podendo a 

Administração indeferir tal pedido, desde que de forma razoável e 

devidamente motivada. Para a realização da defesa técnica, portanto, a 

presença do advogado é facultativa, conforme decidiu o STF na Súmula 

Vinculante no 5 que diz: “A falta de defesa técnica por advogado no 

processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”  

Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o 

interrogatório do acusado, observados os mesmos procedimentos 

indicados para as testemunhas nos arts. 157 e 158. Assim, no caso de 

mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e 

                                                             
4
 Apesar de já antiga é bastante esclarecedora a decisão do STF: EMENTA: – Mandado de Segurança. Processo administrativo. 

Cerceamento de defesa. – Em face da Lei n
o
 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o procedimento do inquérito administrativo tem 

disciplina diversa da que tinha na Lei n
o
 1.711/52, em que a fase de instrução se processava sem a participação do indiciado, que 

apenas era citado para apresentar sua defesa, com vista do processo, após ultimada a instrução. Já pela Lei atual, o inquérito 
administrativo tem de obedecer ao princípio do contraditório (que e assegurado ao acusado pelo seu art. 153) também na fase 
instrutória, como resulta inequivocamente dos arts. 151, II, 156 e 159. Somente depois de concluída a fase instrutória (na qual o 
servidor figura como “acusado”), é que, se for o caso, será tipificada a infração disciplinar, formulando-se a indiciação do servidor, 
com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas (art. 161, caput), sendo, então, ele, já na condição de 
“indiciado”, citado, por mandado expedido pelo presidente da comissão, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) d ias 
(que poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis), assegurando-se-lhe vista do processo na 
repartição (art. 161, caput e §§ 1

o
 e 3

o
)”. Mandado de segurança deferido (MS 21.721/RJ, STF –Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira 

Alves, julgamento: 13.04.1994, DJ: 10.06.10094). 
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sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, 

será promovida a acareação entre eles. 

Também é parte desse conjunto de provas o processo de 

sindicância que funciona como peça informativa da instrução. 

Ocorrendo dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a 

comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a 

exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico 

psiquiatra. O incidente de sanidade mental será processado em auto 

apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo 

pericial. 

Também é possível durante instrução do processo o afastamento 

preventivo como medida cautelar e, para evitar que o servidor interfira 

na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo 

disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, 

pelo prazo de até sessenta dias, admitida uma única prorrogação, sem 

prejuízo da remuneração. 

Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do 

servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas 

provas. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da 

comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, sendo 

assegurado o direito de vista do feito na própria repartição pública. Havendo 

pluralidade de indiciados, o prazo será comum e de vinte dias. 

No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, 

o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo 

membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de duas 

testemunhas. 

Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será ele 

citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de 

grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para 
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apresentar defesa. Nesse caso, o prazo para defesa será de quinze dias a 

partir da última publicação do edital. 

Em processo administrativo disciplinar, considera-se revel o 

indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. 

A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo, e a 

autoridade devolverá ao servidor o prazo para a defesa. Para realizar essa 

nova chance de defesa, a autoridade instauradora do processo designará 

um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo 

efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou 

superior ao do indiciado, para realizar a tarefa. Apreciada a defesa, a 

comissão elaborará relatório minucioso e conclusivo quanto à inocência 

ou responsabilidade do servidor, além de resumir as peças principais dos 

autos e mencionar as provas em que se baseou para formar a sua 

convicção, o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes. E o processo é encaminhado à 

autoridade superior para julgamento, encerrando-se, assim, os trabalhos 

da comissão processante. 

 Julgamento 

Recebido o processo, a autoridade julgadora terá o prazo de vinte 

dias para proferir decisão. Entretanto, o julgamento fora do prazo não 

compromete a validade do processo. Caso a penalidade a ser aplicada 

exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será 

encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 

Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento 

caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. 

O julgamento acatará o relatório da comissão, estando normalmente 

vinculado à posição adotada por ele, salvo quando contrário às provas dos 

autos. Dessa forma, quando o relatório não estiver compatível com as 

provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, de forma motivada, 

agravar, abrandar ou isentar o servidor da responsabilidade. 
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  Direito de recurso: As regras para interposição de recurso não 

estão expressas na Lei no 8.112/90, exceto no caso de revisão. Por essa 

razão, observam-se as regras estipuladas na geral de processo 

administrativo (Lei no 9.784/99). 

 

 Prescrição: tem seu fundamento no princípio da segurança 

jurídica, na estabilidade do ordenamento, evitando que a apuração se 

perpetue, gerando instabilidade para o serviço público, não tendo, de forma 

alguma, o objetivo de proteger o servidor infrator. 

A prescrição da ação disciplinar, prevista no art. 142 da Lei 

no 8.112/90, acarreta a extinção da punibilidade. Até 2014, a 

Administração Pública aplicava o registro do fato nos apontamentos do 

servidor, conforme determina o art. 170, do mesmo diploma.  

Em abril de 2014, ao analisar caso concreto submetido, o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 170 da Lei nº 8.112/90. O 

dispositivo diz que “extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade 

julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do 

servidor”. A decisão foi proferida no Mandado de Segurança (MS 23262), 

tendo como relator do caso, ministro Dias Toffoli, que entendeu que 

manter a anotação da ocorrência, mesmo após reconhecida a prescrição, 

viola a princípio constitucional da presunção da inocência. Com esse 

argumento, Toffoli se manifestou no sentido de conceder a ordem para 

cassar a decisão que determinou o registro da infração nos assentamentos 

do servidor e, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade do artigo 

do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União.  A 

inconstitucionalidade do dispositivo legal foi declarada por maioria de 

votos, vencido nesse ponto o ministro Teori Zavascki, que não declarava a 

invalidade do artigo. 
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No Direito Administrativo, a prescrição é matéria de ordem pública, 

portanto deve ser declarada pela Administração de ofício, 

independentemente de provocação da parte interessada, não podendo ser 

relevada pela administração, o que coaduna com o art. 112 da mesma lei. 

O momento adequado é o do julgamento. 

A ação disciplinar prescreverá: em 5 (cinco) anos, quanto às 

infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade e destituição de cargo em comissão; em 2 (dois) anos, 

quanto à suspensão; em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

Verifica-se que há três prazos distintos de prescrição, diretamente 

relacionados com as respectivas penalidades, de forma que, quanto mais 

grave a penalidade, maior é o prazo de prescrição. 

PRAZO PRESCRICIONAL POR SANÇÃO 

ADVERTÊNCIA SUSPENSÃO DEMISSÃO 

180 dias 2 anos 5 anos 

O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se 

tornou conhecido. A sua interrupção pode ocorrer com a abertura de 

sindicância ou a instauração de processo disciplinar, não sendo computado 

até a decisão final proferida por autoridade competente. Cessada a 

interrupção, o prazo volta a contar do zero. 

O § 3o do art. 142 dispõe que “A abertura de sindicância ou a 

instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a 

decisão final proferida por autoridade competente”.  

 

JURISPRUDÊNCIA 
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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) 

 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO PARÁ. ALEGADA ATUAÇÃO IRREGULAR EM AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: INSTAURAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AFASTAMENTO CAUTELAR 
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DA IMPETRANTE DAS FUNÇÕES JUDICANTES. ALEGAÇÃO DE 

DESPROPORCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR FATOS E 

PROVAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECEDENTES. ANÁLISE 

RESTRITA À ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO 

(INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INDEPENDÊNCIA, IMPARCIALIDADE E 

PRUDÊNCIA) COM A MEDIDA ADOTADA: AUSÊNCIA DE EXCESSO DA 

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. 

(MS 33091, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 

16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 01/03/2016) 

 

EMENTA: PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  AUDITOR  DA 

RECEITA FEDERAL. DEMISSÃO.ART. 132, IV, DA LEI N. 8.212/90. 

INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E  ADMINISTRATIVA.  

VINCULAÇÃO  APENAS  NO  CASO  DE  SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA  

COM  BASE  EM  PROVA  DA  INEXISTÊNCIA  DO  CRIME OU DA NEGATIVA  

DE  AUTORIA.  INDEPENDÊNCIA  ENTRE DECISÃO QUE RECONHECE A 

INEXIGIBILIDADE  DE  TRIBUTO  E  A  QUE AFIRMA A OCORRÊNCIA DE 

FALTA FUNCIONAL.   CONTROLE   JURISDICIONAL   DO  PROCESSO  

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.  EXAME  DA REGULARIDADE DO 

PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.AUSÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.1. Mandado de segurança contra 

ato do Ministro de Estado da Fazenda, que  aplicou  a  pena  de demissão 

a Auditor da Receita Federal, nos termos do art. 132, IV, da Lei n. 

8.112/90.2. O impetrante sustenta violação a seu direito líquido e certo 

por: a.   haver   sido  absolvido  na  esfera  criminal;  b.  haver  sido 

reconhecida   administrativamente   a   inexigibilidade  do  tributo 

discutido  em processo administrativo fiscal; c. não haver agido com 

dolo.3. As instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que 

a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, restar 

provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Hipótese em que  

o impetrante foi absolvido por falta de dolo de lesar o Sistema Financeiro  

Nacional  (art.  22, parágrafo único, da Lei 7492/86) ao remeter  divisas  

ao  exterior,  o  que  não  é incompatível com sua condenação   pela   

infração  disciplinar  consistente  em  amealhar patrimônio  a  descoberto 

quando do exercício das funções de Auditor da  Receita  Federal (art. 132, 

IV da Lei n. 8.112/90, combinado com art. art. 9º, VII da Lei 8429/92). 

Precedentes.4.  Decisão  administrativa  acerca da inexigibilidade de 

tributo em virtude  de  remessa  de  divisas  para o exterior que não 

vincula a decisão administrativo-disciplinar acerca da falta 

funcional.Instâncias independentes.5.  O controle do processo 

administrativo pelo Poder Judiciário deve restringir-se  à  verificação de 

vícios capazes de ensejar nulidade, sendo-lhe  defeso  adentrar  no mérito 

administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios 

da ordem jurídica.Precedentes.6. Segurança denegada.(MS 20.556/DF, 
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Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/11/2016, DJe 01/12/2016) 

 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

1. CESPE – PGE/AM - Procurador do Estado 

Um motorista alcoolizado abalroou por trás viatura da polícia militar que 

estava regularmente estacionada. Do acidente resultaram lesões em 

cidadão que estava retido dentro do compartimento traseiro do veículo. 

Esse cidadão então ajuizou ação de indenização por danos materiais contra 

o Estado, alegando responsabilidade objetiva. O procurador responsável 

pela contestação deixou de alegar culpa exclusiva de terceiro e não solicitou 

denunciação da lide. O corregedor determinou a apuração da 

responsabilidade do procurador, por entender que houve negligência na 

elaboração da defesa, por acreditar que seria útil à defesa do poder público 

alegar culpa exclusiva de terceiro na geração do acidente. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item. 

 

O procurador poderá defender-se pessoalmente, advogando em causa 

própria, se contra ele for instaurado processo administrativo disciplinar. 

Outras categorias de servidores, contudo, necessitariam contratar 

advogado, imprescindível para o exercício da ampla defesa no processo 

administrativo disciplinar. 

ERRADA 

 

 

2. AOCP -  TRE/AC - Analista Judiciário 

Em relação ao processo administrativo, disciplinado na Lei n° 9.784/99, 

assinale a alternativa correta. 
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a)A Lei n° 9.784/99 também se aplica aos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.  

b) À decisão administrativa, não cabe o recurso, mas o interessado sempre 

poderá questioná-la no Poder Judiciário.  

c) administração pode revogar seus atos, se inoportunos ou inconvenientes, 

mas a anulação do ato só pode ser feita por sentença judicial.  

d) Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o 

prazo de até trinta dias para decidir, sem possibilidade de prorrogação 

desse prazo.  

e) Os Poderes Legislativo e Judiciário, que são independentes, têm regras 

próprias para o processo administrativo, não se sujeitando, em qualquer 

hipótese, à Lei n° 9.784/99, que se apíica apenas ao Poder Executivo.  

LETRA A  

 

3. FGV  -  TCE/RJ - Auditor 

De acordo com a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 

9.784/1999):  

a) as competências administrativas podem ser delegadas somente a órgãos 

hierarquicamente subordinados ao órgão delegante;  

b) as competências administrativas suscetíveis de delegação incluem a 

edição de atos normativos e a decisão de recursos administrativos;  

c) o ato de delegação pode ser veiculado por qualquer forma idônea, 

dispensada, nos termos da lei, a sua publicação no meio oficial;  

d) as competências administrativas são indelegáveis, tendo em vista o 

princípio da indisponibilidade do interesse público;  

e) as competências administrativas de um órgão hierarquicamente inferior 

podem ser avocadas, em caráter excepcional e temporário, por motivo 

justificado.  

LETRA E  

 

4.  PUC-PR  -  PGE/PR - Procurador do Estado 
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Em vista da Lei 9.784/1999 (Lei Federal de Processo Administrativo), é 

CORRETO afirmar que: 

a) A Lei 9.784/1999 abriga não só temas de Direito Administrativo 

processual, mas também trata de assuntos relativos ao Direito 

Administrativo material.  

b) Nos termos da Lei 9.784/1999, a atividade probatória depende da 

iniciativa do particular interessado. 

c) Nos termos da Lei 9.784/1999, as defesas diretas e indiretas devem ser 

apreciadas simultaneamente, quando do julgamento final do processo. 

ERRADA 

d) A Lei 9.784/1999 instalou o princípio da concentração dos recursos, que 

deverão ser julgados simultaneamente, mas em momento anterior à 

decisão final.  

e) Os legitimados a instalar e/ou participar do processo administrativo da 

Lei 9.784/1999 são apenas aqueles que vierem a ser diretamente afetados 

pela decisão a ser proferida.  

 

LETRA A 

 

QUESTÕES PARA TREINAMENTO 

 

1. FUNDEP -  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 -  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 - 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 
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