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RESUMO 
 

A sindicância investigatória é uma das etapas do processo administrativo, compondo-o na 

condição de fase pré-processual. Esta monografia pretende demonstrar a relevância do 

aprimoramento dessa fase do processo disciplinar para garantir eficiência na apuração de 

infrações e na aplicação de sanções disciplinares. Para tanto, realizou-se pesquisa qualitativa, por 

intermédio do método hipotético-dedutivo, baseada em estudo exploratório, com adoção da 

técnica de levantamento bibliográfico e por meio da análise de: documentos da base de dados 

digital referente à legislação em vigor e documentação infralegal relacionada ao tema (páginas 

eletrônicas do Diário Oficial da União, do Governo Federal do Estado de Minas Gerais); 

publicações de literatura especializada em Direito Constitucional, Direito Administrativo e 

Direito Administrativo Disciplinar. Os resultados demonstram que a sindicância investigatória é 

meio fundamental para garantia da conformidade na instauração e no desenvolvimento do 

processo disciplinar, revelando-se como elemento fundamental no engendramento de eficiência 

na apuração de infrações e na aplicação das sanções disciplinares. Espera-se que, ao lançar luz 

sobre a sindicância investigatória, demonstrando sua relevância para alcance de eficiência no 

processo administrativo disciplinar, este trabalho auxilie na ampliação do foco daqueles que 

lidam com essa modalidade de processo, possibilitando-lhes valorizar sua fase pré-processual, o 

que, nos dias de hoje, parece ser mais premente, em razão das inovações trazidas recentemente 

pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e pela Lei de Abuso de Autoridade. 

 

 

Palavras-chave: Princípio Constitucional da Eficiência; Direito Administrativo; Processo 

Administrativo Disciplinar; Sindicância Investigatória.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O princípio da eficiência expresso na Constituição da República foi incorporado a seu 

texto após a Reforma Administrativa do Estado brasileiro, promovida pela Emenda 

Constitucional nº 19/1998. Ladeada aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade e da publicidade, que já figuravam na versão original do caput do art. 37 da Carta 

Magna, a eficiência passou a formar o conjunto de mandamentos nucleares pelo qual deve se 

pautar a atividade de toda a Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes na 

União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. 

A importância da constitucionalização da eficiência advém da constatação de que 

apenas a conformidade legal dos atos praticados não é medida suficiente para legitimar a atuação da 

Administração Pública. Sua legitimidade deve ser apurada também em razão dos resultados obtidos 

(MENDES, 2012). Em suma, deve haver uma adequação entre meios e fins para atingimento do 

interesse público, circunstância que demonstraria observância ao princípio da eficiência. 

A Administração Pública possui mecanismos internos de controle que visam à 

garantia de adequada atuação de seus agentes. Stoco (2015) explica que o poder correicional da 

Administração Pública decorre do princípio de autocontrole de seus atos. Por isso, mediante 

notícia de ocorrência de irregularidades na conduta de seus agentes, a Administração tem o 

poder-dever de apurar a existência do ilícito. Constatada a conduta desviante, deve a 

Administração promover a responsabilização dos agentes, bem como aplicar as medidas 

sancionatórias previstas. Tais ações correspondem ao Poder Disciplinar da Administração Pública 

e ganham materialidade por meio do Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 

Atualmente, o regramento do Processo Administrativo Disciplinar, no âmbito da 

União, está organizado na Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 

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

federais. No Estado de Minas Gerais, o Processo Administrativo Disciplinar é tratado pela Lei 

Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 

Civis do Estado de Minas Gerais. Em ambos os casos, verifica-se que as normas são anteriores à 

Reforma Administrativa de 1998 e, portanto, anteriores também à introdução do princípio da 

eficiência no diploma constitucional. 
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Para Maria Paula Dallari Bucci (2006), o ordenamento infraconstitucional tem 

progressivamente reconhecido o princípio da eficiência. Entretanto, sua efetiva incorporação ao 

cotidiano da prática jurídica está ainda em curso. A autora aduz que se deve colocar em pauta não 

apenas sua inscrição no ordenamento jurídico. Necessário é que esse princípio se entranhe na 

cultura organizacional da Administração e seja concretamente incorporado às práticas públicas. 

Ao encontro dessa percepção, verifica-se que duas normas federais bastante recentes, 

uma do ano de 2018 e a outra de 2019, apresentam dispositivos que, espera-se, atuem como 

potenciais indutores da cultura da eficiência nas práticas relacionadas ao Direito Público. Com 

evidente repercussão no Direito Administrativo Disciplinar, esses dispositivos demandam 

inovação em modos procedimentais sedimentados, mas desatualizados. 

A primeira norma é a Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, que modificou a Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e introduziu mecanismos que visam à 

garantia de segurança jurídica e à eficiência na criação e na aplicação do direito público. A outra 

é a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, também conhecida como Lei de Abuso de 

Autoridade, que entrou em vigor em janeiro do corrente ano e que, responsabilizando penalmente 

o agente público, tipifica como crimes a requisição de instauração de processo investigatório à 

falta de indícios, a persecução administrativa sem justa causa e o ato de estender 

injustificadamente investigação. Esses novos paradigmas apontam para a necessidade de 

aperfeiçoamento da técnica do procedimento administrativo disciplinar. 

Com sugestivo alinhamento com o princípio da eficiência, esses dispositivos, 

recentemente ingressados no ordenamento jurídico, demandam a qualificação e o robustecimento 

da fase pré-processual, constituída sob a forma da sindicância administrativa investigatória. Ao 

lançar foco sobre esse panorama, o objetivo deste trabalho é demonstrar a relevância do 

aprimoramento da sindicância administrativa investigatória no processo disciplinar, como forma 

de garantir eficiência na apuração de infrações e na aplicação de sanções disciplinares. 

Assim, considerando-se as normas regulamentadoras do processo administrativo e do 

processo administrativo disciplinar vigentes, aliadas às recentes inovações apresentadas na 

LINDB, e a entrada em vigor da Lei de Abuso de Autoridade, é que se faz o seguinte 

questionamento: o aprimoramento e a qualificação da fase pré-processual podem engendrar 

eficiência na apuração de infrações e na aplicação das sanções disciplinares? 
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A instauração de um processo administrativo disciplinar pela Administração Pública 

tem como consequência uma punição ou, ao menos, uma expectativa de punição. Por isso, sua 

instauração e condução devem estar subordinadas a uma série de princípios como a legalidade, a 

finalidade, a boa-fé, o contraditório e a ampla defesa. Pretende-se, assim, garantir que estejam 

preservados a segurança jurídica e o devido processo legal. Ademais, é pressuposto para a 

instauração do PAD a demonstração de justa causa, pois, sem conseguir delimitar e evidenciar, de 

forma fundamentada, o objeto a se perseguir, estaria a Administração sendo guiada pelo arbítrio 

subjetivo de um de seus agentes. 

Essas condições e pressupostos não visam nada mais que o interesse da coletividade e 

o tratamento isonômico aos administrados. Seu não atendimento pode determinar a extinção 

prematura do processo administrativo, seja por vícios de legalidade, seja por vícios 

procedimentais ocorridos, os quais irão desembocar na nulidade do processo ou em sua anulação. 

Mesmo que o processo problemático sobreviva, mais adiante poder-se-á encontrar fulminada a 

pretensão punitiva do Estado em razão da prescrição das penas aplicáveis, causada pelo 

alongamento no decurso temporal decorrente de uma administração ineficiente da demanda. 

Por isso, a absorção dos pressupostos de eficiência no direito público deve também 

repercutir no Direito Administrativo Disciplinar. A Lei nº 13.655/2018 e a Lei nº 13.869/2019 

são muito recentes. Suas incorporações às práticas jurídico-administrativas estão, ainda, em 

curso. Contudo, considerando-se que a Lei de Abuso de Autoridade está em vigor, a 

inobservância dos novos dispositivos da LINDB, no âmbito do processo administrativo 

disciplinar, pode culminar na aplicação de sanções penais ao agente público que eventualmente 

der causa à instauração de procedimentos sem justa causa e sem indícios de ilícitos ou àquele que 

procrastinar injustificadamente o procedimento investigatório. 

A cominação legal de abuso de autoridade, no âmbito dos atos administrativos, não 

possui um fim em si mesmo. Tal circunstância merece apreciação sistemática, na qual se leve em 

conta o conjunto de normas aplicáveis ao Direito Administrativo, que advogam pela prevalência 

do interesse público, da preservação do devido processo legal e da persecução da eficiência 

administrativa. Desse modo, as penas por abuso de autoridade, aplicáveis também ao processo 

administrativo disciplinar, seriam indutoras de melhoria da qualidade dos atos processuais. 
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Nesse cenário é que a luz deve ser lançada sobre a sindicância preparatória à 

instauração do processo disciplinar. A comissão sindicante tem como meta primordial reunir 

elementos de materialidade e indícios de autoria, bem como caracterizar as circunstâncias 

relacionadas à suposta irregularidade a ser investigada. Se a condução da sindicância for 

realizada obedecendo-se a essas diretrizes, acredita-se que o resultado dos trabalhos irá revelar 

solidez apta a afastar qualquer indício de inobservância aos preceitos da LINDB, bem como 

blindará a autoridade administrativa contra os efeitos penais da Lei de Abuso. 

Ao final, acredita-se que a estreita observância às diretrizes processuais e aos 

dispositivos legais aqui em comento traria três benefícios concomitantes. O primeiro: revestem-se 

de segurança jurídica os atos decisórios da autoridade por ocasião da instauração de um PAD. O 

segundo: blinda o processo, garantindo-lhe a necessária robustez para seu melhor prosseguimento, 

com vistas à efetividade no alcance de sua finalidade. E o terceiro: evitam-se constrangimentos 

indesejáveis, se não ilegais, e mantém preservadas a honra e a dignidade de agentes públicos que 

poderiam eventualmente ser indiciados por cometimento de infrações carentes de qualquer 

sustentação probatória. Nesse sentido, o conjunto desses benefícios visa conferir eficiência ao 

processo disciplinar, levando-o, de forma legítima, ao atingimento de suas finalidades. 

Os procedimentos de pesquisa utilizados foram o de pesquisa qualitativa, por 

intermédio do método hipotético-dedutivo, baseada em estudo exploratório, com adoção da 

técnica de levantamento bibliográfico por meio da análise de documentos constantes em: a) base 

de dados digital contendo legislação em vigor e documentação infralegal relacionada ao tema 

(páginas eletrônicas do Diário Oficial da União, do Governo Federal do Estado de Minas Gerais); 

b) publicações de literatura especializada em Direito Constitucional, Direito Administrativo e 

Direito Administrativo Disciplinar. 

A seguir, o tema desse trabalho será discutido em três seções distintas. A primeira 

abordará o tema da constitucionalização do princípio da eficiência e sua implicação com o 

Direito Administrativo Disciplinar. A segunda seção tratará do poder disciplinar da 

Administração Pública, do processo administrativo disciplinar e da sindicância investigatória. A 

terceira seção avaliará as contribuições da LINDB e da Lei de Abuso de Autoridade à aplicação 

da eficiência na apuração de infrações administrativas. Ao fim dessas seções, seguirão as 

considerações finais do autor.  
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2 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E SUA 

IMPLICAÇÃO COM O DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 

A aplicação da eficiência ao processo disciplinar não está expressamente prevista na 

Lei nº 8.112/90, que, apresentando o Regime Jurídico dos Servidores Federais, trata também das 

normas de direito administrativo disciplinar. Somente em 1998, por meio da Emenda 

Constitucional nº 19, a eficiência foi erigida a princípio basilar da Administração. A partir desse 

contexto é que, a seguir, será apresentado o princípio da eficiência. Suceder-se-á a isso uma breve 

discussão das implicações dessa constitucionalização para o processo disciplinar. Buscar-se-á 

demonstrar que, mesmo não havendo, nas disposições específicas do direito disciplinar, expressa 

previsão legal para aplicação da eficiência após a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, 

sua incidência sobre os processos administrativos disciplinares tornou-se imperativa. 

 

2.1 A eficiência como princípio constitucional da Administração Pública 

 

A eficiência, em linhas gerais, pode ser compreendida como a qualidade daquilo que 

é produtivo, que tem bom desempenho, que é capaz de realizar adequadamente uma função e, 

assim, produzir o efeito esperadoi. Meireles (2003, p. 102), ao tecer comentários sobre a 

eficiência, explica que a função administrativa “já não se contenta em ser desempenhada apenas 

com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento 

das necessidades da comunidade e de seus membros”. Para Bucci (2006, 182), “eficiência não é 

apenas gastar pouco ou gastar bem, é gerir com equilíbrio e ponderação a coisa pública”. 

Verifica-se assim que, no âmbito da administração pública, a eficiência reflete desempenho 

ótimo, voltado ao alcance de resultados esperados no cumprimento do interesse público. 

O conceito da eficiência já estava presente no ordenamento jurídico mesmo antes de 

sua constitucionalização como princípio basilar da administração pública. Isso foi demonstrado 

por Uadi Lammêgo Bulos (1998), que constatou que o pressuposto da eficiência “já existia na 

legislação infraconstitucional, a exemplo do Decreto-Lei nº 200/67 (arts. 13 e 25, V), da Lei de 

Concessões e Permissões (Lei 8.987/95, arts. 6º e 7º) e do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.087, arts. 4º, VII; 6º, X; e 22)”. 
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No texto constitucional originário de 1988, também se podem perceber referências 

diretas à eficiência. Naquele documento, a eficiência aparece como medida para aferição das 

entregas da estrutura estatal federal, bem como para avaliar a qualidade do gasto de recursos 

públicos realizado por entidades privadas. É o que se extrai no inciso II do art. 74: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de:[...] II - comprovar a legalidade e avaliar 

os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; (BRASIL, 1988, s/p, 

grifo nosso) 

 

Pelo acima exposto, é possível ter como hipótese que a inserção da eficiência, na 

Carta Constitucional, como princípio da Administração Pública não teve a função de inovar o 

ordenamento jurídico. Na Reforma Administrativa Estatal, capitaneada pela Emenda 

Constitucional nº 29/1998, pode-se sustentar como hipótese que a pretensão do legislador 

constitucional derivado, em verdade, foi a de dar a necessária ênfase à observância desse 

princípio, a fim de que ele fosse adotado como parâmetro de aferição de desempenho de toda a 

Administração Pública na persecução de seus objetivos. Nessa direção são as observações de 

Mendes (2012): 

A Emenda Constitucional n. 19/98 introduziu na Constituição Federal de 1988 o 

princípio da eficiência, incorrendo em uma obviedade, mas merecendo aplausos de quem 

compreendia, ao tempo da inclusão, a necessidade de se reafirmar os pressupostos de 

exercício dos poderes administrativos. [...] Não apenas a perseguição e o cumprimento 

dos meios legais e aptos ao sucesso são apontados como necessários ao bom 

desempenho das funções administrativas, mas também o resultado almejado. (MENDES, 

2012, p. 1.169) 

 

Nesse mesmo sentido são os apontamentos de Maria Paula Dallari Bucci (2006). Ao 

destacar o caráter formalista do direito administrativo brasileiro, ela ressalta que, até o advento da 

Emenda Constitucional nº 19/98, a racionalidade administrativa e a eficiência nas prestações 

estatais não eram valores juridicamente consagrados e avalia ser “digno de nota que a reforma 

administrativa implementada pela Emenda Constitucional nº 19/98 tenha acrescentado o princípio 

da eficiência ao rol do art. 37, caput, da Constituição Federal” (BUCCI, 2006, p. 181). A autora 

segue argumentando que “o princípio da eficiência (agora inscrito na Constituição), que poderia 

parecer óbvio e redundante, determina uma nova organização de valores, uma reinterpretação do 
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modo de conceber o funcionamento da Administração Pública” (BUCCI, 2006, p. 181). E, 

finalmente, a autora arremata: 

[...] a introdução do princípio da eficiência no direito brasileiro é auspiciosa como 

consagração constitucional da necessidade de ponderação entre meios e fins [...] O 

princípio da eficiência, positivado no texto constitucional, é o vetor jurídico-axiológico 

que habilita os operadores do direito a buscar o cumprimento da legalidade material, em 

detrimento da interpretação formalística que perverta seu sentido (BUCCI, 2006, p. 188) 

 

Dessarte, encontra-se nesse contexto a motivação para, após quase 10 anos da 

promulgação da Carta Magna original, o princípio da eficiência passar a integrar o caput do art. 

37, formando, juntamente com os princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade e da 

publicidade, o conjunto de valores fundamentais pelos quais deve-se pautar a atividade de toda a 

Administração Pública. 

 

2.2 A aplicação do princípio da eficiência ao processo administrativo e ao processo 

administrativo disciplinar 

 

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

Pública Federal, foi publicada posteriormente à Reforma Administrativa. Nela, o legislador já se 

ocupou de apresentar o princípio constitucional da eficiência. O caput do art. 2º dessa lei assim 

exibe esse princípio: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”. (BRASIL, 1999, s/p, 

grifo nosso). Percebe-se que a inserção da eficiência se faz em meio a outros princípios, com os 

quais apresenta ampla afinidade. 

Em seguida, o parágrafo único do mesmo artigo apresenta, sob a forma de alíneas, 

critérios norteadores do processo administrativo. Alguns desses critérios evidenciam a 

necessidade de interação dos princípios anunciados no caput do artigo e acabam por se revelar 

como fundamentos necessários ao alcance da almejada eficiência. É o que se buscar destacar a 

seguir, a partir de algumas das alíneas extraídas: 

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de 

agentes ou autoridades; [...] 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; VII - indicação dos pressupostos de 
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fato e de direito que determinarem a decisão; VIII – observância das formalidades 

essenciais à garantia dos direitos dos administrados; IX - adoção de formas simples, 

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 

dos administrados; [...] XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem 

prejuízo da atuação dos interessados; XIII - interpretação da norma administrativa da 

forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada 

aplicação retroativa de nova interpretação. (BRASIL, 1999, s/p, grifo nosso) 

 

Contudo, as regras específicas do processo administrativo disciplinar não estão na lei 

geral de processo administrativo. Tais regras constam do Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos, disposto na Lei Federal nº 8.112/90, que, entretanto, não apresenta expressamente a 

submissão do processo disciplinar ao princípio da eficiência. Tal circunstância não afasta o dever 

de aplicação do princípio da eficiência ao processo administrativo disciplinar.  

Há que se considerar que o princípio da eficiência está prestigiado como mandamento 

constitucional da Administração Pública. Ademais, o comando do art. 69 da Lei nº 9.784/99 

determina que os preceitos da lei geral de processo administrativo devem se aplicar 

subsidiariamente aos demais processos específicos. A esse respeito, anotou Antonio Carlos 

Alencar Carvalho:  

O ordenamento jurídico brasileiro, particularmente o processo administrativo disciplinar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta dos três Poderes da União, sofreu 

reflexos dignos de nota com a edição da Lei Federal nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999 

(regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), diploma 

legal alvissareiro e que enseja elogios pelas garantias, princípios e pela indicação de 

procedimentos a serem observados nos feitos administrativos, inclusive os de natureza 

punitiva. (CARVALHO, 2000, s/p) 

 

Sendo assim, não há dúvida de que está autorizada a realização de interpretação 

sistemática desse conjunto normativo, o que permite concluir que o princípio da eficiência, 

regendo o processo administrativo latu sensu, deve também ser aplicado ao processo 

administrativo disciplinar. 

Ao findar este capítulo, espera-se ter demonstrado que a constitucionalização da 

eficiência como princípio regente da Administração Pública permitiu sua irradiação para o 

processo administrativo e, por conseguinte, para o processo disciplinar. Dessa forma, a 

observância do princípio da eficiência tornou-se fundamental, constituindo-se elemento 

necessário à persecução dos objetivos do processo disciplinar, cujos principais conceitos e 

características serão apresentados no capítulo seguinte. 
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3 O PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E A SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA 

 

O poder disciplinar é uma prerrogativa da Administração Pública. Por meio dessa 

prerrogativa, a Administração Pública tem o poder-dever de apurar a ocorrência de 

irregularidades na conduta de seus agentes, com a finalidade de aplicar as respectivas sanções 

legais. O exercício regular desse poder se faz por meio do processo administrativo disciplinar, 

que tem como fase preliminar a sindicância investigatória. Faz-se importante conhecer esses 

conceitos, a fim de se formar noção mais abrangente do funcionamento do processo disciplinar. 

Assim, neste capítulo, será apresentada essa base conceitual, bem como se discorrerá sobre como 

se dá o exercício do poder disciplinar pela Administração. 

 

3.1 O exercício do Poder Disciplinar na Administração Pública 

 

No Estado de Direito, em benefício do interesse da coletividade e das garantias e 

direitos individuais, a atuação da Administração Pública deve estar pautada pela legalidade de 

seus atos. É clássico o entendimento de que, em obediência ao princípio constitucional da 

legalidade, “a Administração só pode fazer o que a lei permite” (PIETRO, 2018, p. 73). Para 

Mendes (2012, p. 1162), “pode-se dizer, do princípio da legalidade em relação ao Estado de 

Direito, que ‘é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria’, pois ele 

representa a submissão do Estado à lei”. Portanto, a legalidade é elemento estruturante do Estado 

contemporâneo, que, impondo limites às ações da Administração, visa o respeito aos direitos das 

pessoas e da sociedade, mirando ainda legítimos interesses sociais. 

Por conseguinte, ao agente público no exercício das atribuições que lhe foram 

conferidas pela Administração cabe o dever de obediência a esse mesmo princípio. Paulo 

Medina, citado por Lessa (2011), assim concebe essa relação: 

Impende observar que o dever de obediência de todo e qualquer agente público às 

disposições previstas em lei tem, na verdade, um propósito político: o de submeter todos 

os exercentes do poder administrativo, em concreto, a um quadro normativo, geral e 

abstrato, que embargue a prática de atos que favoreçam ou persigam determinado 

cidadão. (LESSA, 2011, p. 59) 
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Assim, é de se perceber que o princípio de legalidade ganha sua visibilidade através 

das condutas dos agentes públicos, submetidos que estão às normas da Administração Estatal no 

desempenho das atividades a eles designadas. Decorre disso que haverá situações em que o 

agente público pode se comportar ou atuar de forma diversa do preconizado pelas normas às 

quais está subordinado. Nesses casos, mediante prévia apuração, ele estará suscetível a sofrer as 

sanções administrativas previstas em lei própria. É por intermédio do poder disciplinar que a 

Administração Pública tem o poder-dever de apurar esses casos.  

Nesse sentido, Pietro (2018, p. 161) explica que “poder disciplinar é o que cabe à 

Administração Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e 

demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa”. Se esse poder disciplinar está inserido no 

âmbito da Administração Pública, é inequívoco que seu exercício deve também atender aos 

princípios aqui celebrados da legalidade e da eficiência.  

Para tanto, existem disposições e instrumentos a serem obedecidos no processamento 

das violações cometidas pelo agente público. No caso específico, o instrumento é o PAD. E, 

como se verá em detalhes mais adiante, a sindicância investigativa é a ferramenta-meio adequada 

para garantir que a instrução inicial desse processo ocorra em harmonia com seus fins. Dessa 

forma, a instauração do processo disciplinar encontrar-se-á revestida da necessária eficiência, o 

que irá corroborar no alcance de sua finalidade coercitiva. 

 

3.2 O Processo Administrativo Disciplinar 

 

O instrumento adequado para o exercício do poder disciplinar é o Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD). O art. 148 da Lei Federal nº 8.112/90 conceitua o processo 

disciplinar como sendo “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” (BRASIL, 1990, s/p). Do PAD pode resultar a aplicação de 

penalidades, que vão desde a advertência escrita até a demissão ou cassação de aposentadoria. É 

o que se extrai do art. 127 da mesma lei. Logo, verifica-se que é por meio do processo disciplinar 

que a Administração pode investigar a ocorrência de infrações e responsabilizar e penalizar os 

agentes. 
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Com relação ao desenvolvimento do processo administrativo, ainda com base em 

dispositivos da Lei Federal nº 8.112/1990, em especial os arts. 149, 151,  154, 156, 165, 167 e 

seguintes, é possível notar a existência de três fases: 

• A primeira delas é a instauração, fase na qual será constituída uma comissão 

formada por três servidores estáveis, designados por autoridade competente 

para conduzir os trabalhos; 

• A segunda fase é o inquérito administrativo, que se subdivide em: instrução, 

em que se promovem as diligências necessárias à produção de provas; defesa, 

ocasião em que o servidor indiciado pode apresentar defesa sobre os fatos em 

investigação; e relatório, peça na qual a comissão resume as principais peças 

dos autos, relaciona provas e expressa suas conclusões baseadas em elementos 

de convicção; 

• A última fase é a de julgamento, ocasião em que a autoridade julgadora 

profere sua decisão acerca do processo disciplinar, levando em conta o 

relatório da comissão. 

O cumprimento dessas fases é fundamental em razão do respeito a princípios 

processuais basilares, que, mais à frente, serão abordados neste trabalho. 

 

3.2.1 Processo disciplinar ou procedimento disciplinar? 

 

A seguir, analisar-se-á o emprego das terminologias “processo administrativo” e 

“procedimento administrativo”. Não existe uniformidade no uso dessas expressões, seja no 

ordenamento jurídico, seja na doutrina, mas existem fundamentos que determinam a escolha de 

seu emprego em uma ou em outra forma. Por isso, faz-se relevante realizar essa análise, que 

inclusive justificará, doravante, a opção pelo emprego da expressão “processo administrativo” 

neste trabalho. 

Parte da doutrina, referindo-se ao instrumento processual do Direito Administrativo 

Disciplinar, nomeia-o “procedimento administrativo disciplinar” e não “processo administrativo 

disciplinar”. Stoco (2015, p. 57) explica que, para esse segmento, “cuidando-se o procedimento 

administrativo de uma sucessão de atos administrativos procedimentais, não há que estabelecer 
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analogias com o processo, instrumento para o desenvolvimento jurisdicional”. Ademais, não se 

aplicariam, no âmbito administrativo, os princípios formalísticos dos processos judiciais. Dessa 

maneira, buscando enfatizar diferenças entre o instrumento administrativo e o judicial, aqueles 

que se filiam a essa corrente preferem aplicar a nomenclatura “procedimento administrativo 

disciplinar”. 

Inobstante esse posicionamento, cumpre observar que a Carta Constitucional de 1988, 

no art. 5º, inciso LV, informa que “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” (BRASIL, 1988, s/p, grifo nosso).  O dispositivo constitucional trata de forma idêntica 

os atos preordenados administrativos e judiciais nos quais litigam duas ou mais partes. Para se 

referir a ambos, utiliza apenas um termo: processo. Dessa forma, a tese supramencionada que 

diferencia o instrumento administrativo (como sendo procedimento) do judicial (como sendo 

processo) parece não ter sido acolhida na Lei Maior do Estado Brasileiro. Além disso, do mesmo 

dispositivo constitucional extrai-se que, tal qual o processo judicial, o processo administrativo se 

encontra sob os auspícios do princípio do contraditório e da ampla defesa.  

O PAD é uma modalidade de processo administrativo. Portanto, para cumprir suas 

finalidades – apurar a ocorrência de eventual cometimento de infrações e ilícitos administrativos, 

identificar os agentes públicos responsáveis e finalmente aplicar sanções previstas em lei –, o 

processo disciplinar deve atender aos preceitos constitucionais que garantem ao agente acusado o 

direito do exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, adiciona-se a garantia ao 

devido processo legal. Quanto à relevância da conformidade do processo disciplinar a essas 

proteções constitucionais, Costa elucida: 

Saliente-se, por oportuno que, nos termos do art. 5º, inciso LIV, da CF/1988, todas as 

modalidades de procedimentos disciplinares correm sob as rédeas das garantias 

individuais advindas da cláusula constitucional do devido processo legal. O dever de 

observância do contraditório e da ampla defesa – a despeito de se encontrar 

compreendido implicitamente nessa garantia – foi, contudo, reforçado explicitamente no 

inciso LV desse mesmo dispositivo constitucional. (COSTA, 2010, p. 159-160) 

 

Dessa forma, fica evidenciado que o contraditório e a ampla defesa são preceitos 

constitucionais que, se estão intrinsecamente conectados à regularidade do processo judicial, de 

forma idêntica também devem ser observados pelo processo administrativo e pelo processo 

administrativo disciplinar. 
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Adicionalmente, é preciso frisar que a regra do devido processo legal – disposição do 

inciso LIV do mesmo art. 5º da Constituição da República – deve ser observada no processo 

disciplinar da mesma forma que na esfera judicial. Aliás, para Osório, o fundamento para se 

preferir o uso do termo “processo” decorre exatamente da necessidade de observância do 

princípio do devido processo legal: 

A preferência pelo termo “processo” não é inútil e nem gratuita. Ao contrário, a 

processualidade das relações punitivas, estejam elas no campo administrativista, estejam 

ela no campo penal, é uma das características marcantes do Estado Democrático de 

Direito. A submissão à Lei e ao Direito, fórmula incorporada implicitamente em toda e 

qualquer Constituição democrática, supõe o devido processo legal [...]. O devido 

processo impõe formas adequadas às relações punitivas, seja nos processos 

administrativos, seja nos processos judiciais, abarcando, em tais universos, os 

procedimentos devidos. Dentro das relações processuais, há procedimentos, ritos e 

formas ordenadas que conduzem e presidem a pretensão punitiva do Estado. (OSÓRIO, 

2015, p. 407) 

 

Desse modo, é patente que, para alcançar sua finalidade última sancionatória, a 

pretensão punitiva da Administração Pública deve ter como via o processo disciplinar, conduzido 

dentro de limites procedimentais e ritos formais que tornem legítima a aplicação da pena. 

A acepção proposta por José Armando da Costa acerca do processo administrativo e 

do processo administrativo disciplinar corrobora a tese acima exposta, afirmando a obrigação de 

se observarem as regras formais e procedimentais quanto a esses instrumentos: 

Pode-se, pois, definir o processo administrativo como a sucessão formal de atos que, por 

determinação legal ou em consonância com os princípios jurídicos, são dinamizados 

com vistas a dar sustentáculo à lavratura do ato administrativo. [...] O processo 

disciplinar [...] se preordena a fornecer a precondição legal para a formalização do ato 

punitivo interno, conforme o regime disciplinar aplicável. (COSTA, 2010, p. 159) 

 

A partir desse excerto, conclui-se também que o acolhimento das regras formais no 

processo disciplinar constitui-se como condição sine qua non para formação de bases que 

revestirão de segurança jurídica a aplicação de medidas sancionatórias. 

Como argumento derradeiro em favor de “processo” em lugar de “procedimento”, 

cabe destacar que o legislador infraconstitucional, ao regular o tema do processo administrativo 

geral por meio da Lei 9.784/99, fez a opção por também adotar a nomenclatura “processo 

administrativo”. De forma idêntica, a Lei 8.112/90 adota a nomenclatura “processo disciplinar”. 

Ou seja, verifica-se assim que a legislação contemporânea está alinhada à Constituição e à parte 

da doutrina que reconhecem tratar-se, no caso, de um processo. 
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Por todo o exposto, neste trabalho acolhe-se a tese que considera que a terminologia 

com emprego mais adequado é a de “processo administrativo disciplinar”, mesmo porque essa é 

mais moderna e coerente com o ordenamento jurídico vigente 

Sobre o uso da designação simplificada “processo disciplinar” no lugar de “processo 

administrativo disciplinar”, Costa (2010) justifica que a nomenclatura completa não é incorreta, 

mas longa, e que o composto simples “processo disciplinar” sugeriria maior protuberância ao 

acatamento aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Na Lei Federal nº 8.112/90, o 

legislador usa a nomenclatura completa e a forma reduzida “processo disciplinar”, ao que parece, 

de forma indistinta, mas somente as duas expressões – nunca “procedimento administrativo 

disciplinar”.  

Por isso, pode-se concluir que a expressão “procedimento administrativo disciplinar” 

deve ter seu uso abandonado e que as expressões “processo administrativo disciplinar” e 

“processo disciplinar” denotam melhor o instrumento processual disciplinar, podendo ser 

tomadas como sinônimas. 

 

3.2.2 Processo administrativo disciplinar: gênero e também espécie 

 

Feito esse primeiro alinhamento, resta ainda explicar o aspecto bidimensional do 

“processo administrativo disciplinar”, ou do “processo disciplinar”, que pode ser considerado 

gênero que comporta duas espécies: sindicância disciplinar e processo administrativo disciplinar, 

em senso estrito. Tal peculiaridade é evidenciada no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 

Estado de Minas Gerais, disposto na Lei Estadual nº 869/1952. Ao mencionar as fases do 

processo administrativo disciplinar, a norma previu, in verbis, no art. 220, que: “O processo 

administrativo constará de duas fases distintas: a) inquérito administrativo; b) processo 

administrativo propriamente dito”. (MINAS GERAIS, 2018, s/p). Dessa forma, reconhecendo a 

existência das duas dimensões, pode-se afirmar corretamente que o processo administrativo 

propriamente dito é, na lei mineira, tomado por conteúdo de seu homônimo, o processo 

administrativo disciplinar. 

No caso do processo disciplinar federal, é possível aplicar o mesmo raciocínio do 

caso mineiro. Em âmbito federal, o processo administrativo também pode ser considerado gênero 



17 

 

que possui duas fases. Nas disposições gerais sobre o tema,  no Título V, denominado “Do 

Processo Administrativo Disciplinar”, a Lei Federal 8.112/90 determina, na segunda parte do 

caput do art. 143, que a apuração de irregularidades se dê “[...] mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar [...]”.  

Portanto, percebe-se também, nesse caso, que o processo administrativo disciplinar 

pode ser considerado gênero que comporta duas espécies: sindicância e processo disciplinar. 

Sendo etapas integrantes do mesmo processo e estando interconectadas, essas duas 

fases, sindicância e processo disciplinar (propriamente dito), têm objetivos distintos, com funções 

diferentes. O processo disciplinar, a partir de sua instauração, tem por objetivo processar e julgar 

o agente público acusado do cometimento da irregularidade. Para tanto, pode prescindir da 

sindicância, desde que já preexistam elementos necessários à sua condução. Costa assim adverte: 

Para que o processo disciplinar seja instaurado com legitimidade não basta tão somente 

que seja a autoridade hierárquica competente para tanto. Havendo, de rigor jurídico, a 

necessidade de um mínimo legal que, traduzindo possibilidade de condenação (fumus 

boni juris), se estribe em elementos concretos indicadores de tal viabilidade (COSTA, 

2010, p. 220). 

 

Como se verá mais adiante, nas circunstâncias em que ainda não estiverem 

constituídos os mínimos elementos fáticos e de direito aptos a determinar a instauração do 

processo disciplinar, caberá a prévia instauração da sindicância. Constituída como fase pré-

processual, a sindicância terá função primordialmente investigatória e objetivará levantar as 

informações que irão servir à adequada condução do processo disciplinar, passando a integrá-lo 

como peça informativa, nos termos do que determina o art. 154 da Lei 8.112/90. 

Por todo o exposto, é possível inferir duas constatações.  A primeira é que, como 

espécie, o processo disciplinar integra o processo administrativo disciplinar na condição de fase 

posterior à sindicância, quando houver necessidade de esta ser instaurada. A segunda é que, 

apesar da homografia, resta evidente que o “processo disciplinar”, mesmo no texto legal, tem 

sentidos diferentes, podendo ser concebido como gênero e espécie. Portanto, em situação 

concreta, presente a homonímia, faz-se necessário observar as características e as funções do 

instrumento em pauta. Dessa forma, será viável identificar se está-se abordando apenas uma das 

fases do processo disciplinar ou o processo administrativo como um todo. 
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No tópico a seguir, privilegiar-se-á o tema da sindicância, cuja relevância é central 

neste trabalho. Pretende-se fazer uma abordagem mais pormenorizada dessa fase, adentrando-se 

em seu conceito, em sua função e nos procedimentos atinentes à sua realização. 

 

3.3 A sindicância: fase pré-processual do processo disciplinar 

 

A ocorrência de irregularidades no âmbito da Administração Pública dá ensejo à 

imediata apuração. Aqui é válido voltar a fazer referência ao art. 143 da Lei 8.112/90, que 

determina à autoridade federal que promova imediata apuração de irregularidade, quando ciente 

de sua ocorrência (BRASIL, 1990). No Estado de Minas Gerais, o Estatuto dos Servidores, em 

seu art. 218, tem comando idêntico ao da lei federal. Ambas as normas ainda prescrevem que a 

referida apuração poderá ocorrer por meio de sindicância, por vezes denominada “inquérito”, ou 

“processo administrativo”. Percebe-se, pois, que a Administração tem a seu dispor dois 

instrumentos para dar consecução à investigação dos fatos irregulares. 

O processo administrativo disciplinar in specie pode se constituir como fase 

autônoma, sem sindicância prévia. Conforme esclarece o Manual de Apuração de Ilícitos 

Administrativos da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, a presença de autoria e de 

materialidade determinadas são os pressupostos para instauração do processo disciplinar (MINAS 

GERAIS, 2020). Portanto, havendo um juízo razoável sobre a constituição desses elementos, de 

imediato o processo disciplinar pode ser instaurado. Nesse cenário, a realização de sindicância 

tornar-se-ia dispensável. 

Em sendo assim, qual seria a função da sindicância? Ocorre, muito frequentemente, 

de a irregularidade ser noticiada sem informações sobre as condições da ocorrência, os agentes 

envolvidos e as demais circunstâncias relacionadas aos fatos. Nesse caso, antecedendo à 

instauração do processo disciplinar, é necessária a realização de uma apuração preliminar. Lessa 

discorre, de forma bastante elucidativa, sobre tal situação e apresenta o seguinte entendimento: 

Ocorre que nem sempre a notícia de irregularidade se apresenta acompanhada de uma 

exposição circunstanciada do fato ilícito, a qualificação do servidor acusado, a 

classificação da transgressão e o rol de testemunhas. Então, deve a Administração 

promover uma apuração sumária do fato, buscando fornecer elementos básicos para a 

instauração do processo administrativo disciplinar. (LESSA, 2011, p. 80) 
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Assim, percebe-se que nem sempre será plausível instaurar imediatamente um 

processo administrativo disciplinar para dar tratamento à irregularidade e, sendo o caso, 

responsabilizar o agente público que praticou a conduta desviante. Nessas situações é que a 

sindicância investigatória se faz imprescindível. A fase sindicante tem por finalidade o 

preenchimento de lacunas acerca dos fatos e das circunstâncias relacionadas à ocorrência 

irregular para, por conseguinte, tornar viável a instauração do processo disciplinar. Na lição de 

José Cretella Júnior (1969), citado por Lessa (2011) e por Pietro (2018), a sindicância 

administrativa possui o seguinte conceito: 

[...] meio sumário de que se utiliza a Administração do Brasil para, sigilosa ou 

publicamente, com indiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas no 

serviço público, as quais, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a imediata 

abertura de processo administrativo contra o funcionário público responsável. 

(CRETELLA JÚNIOR, 1969, v. 6, p. 153 apud PIETRO, 2018, p. 882) 

 

Conforme se pode depreender desse enunciado, é promovendo a instauração de 

sindicância administrativa investigatória que a Administração poderá levantar os elementos 

concretos imprescindíveis à abertura do processo administrativo disciplinar in specie, com vistas 

ao processamento e à responsabilização do agente envolvido. 

 

3.3.1 Sindicância punitiva: excepcionalidade controversa 

 

Na esfera federal, a sindicância, além da função investigatória, pode possuir também 

função punitiva. Isso pode ser evidenciado na redação do art. 145 da Lei 8.112/90: “Art. 145. Da 

sindicância poderá resultar: I - arquivamento do processo; II - aplicação de penalidade de 

advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; III - instauração de processo disciplinar.” 

(BRASIL, 1990, s/p, grifo nosso). Contudo, Lessa (2011) explica que inicialmente a sindicância 

teria sido concebida apenas como instrumento investigatório com a finalidade de verificar a 

ocorrência da irregularidade. O instrumento não comportava a aplicação de sanções. 

A sindicância com propósito punitivo, mesmo que autorizada a aplicar apenas 

penalidades leves (advertência e suspensão de até 30 dias), teria sua finalidade desvirtuada. 

Segundo argumenta Lessa (2011, p. 81), o fundamento para tal desvirtuamento teria relação com 

o cotidiano enfrentado pela Administração, que “fez ver a necessidade de se adotar um 
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procedimento concentrado e célere para apuração de transgressões de menor potencial ofensivo, 

evitando-se, assim, a instauração de um número considerável de processos disciplinares”. A 

sindicância punitiva seria, assim, uma excepcionalidade cuja aplicação estaria cingida a fatos 

puníveis de forma mais branda. Ademais, o art. 146 da Lei 8.112/90 obriga a instauração de 

processo disciplinar sempre que o ilícito “ensejar a imposição de penalidade de suspensão por 

mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou 

destituição de cargo em comissão” (BRASIL, 1990, s/p). 

 

3.3.2 A sindicância investigativa 

 

A sindicância é fase pré-processual que objetiva propiciar à Administração a 

formação de convencimento primário acerca da ocorrência ou não de determinada irregularidade 

funcional e da autoria de tal irregularidade. Nessa fase, conforme destaca o Manual de Processo 

Administrativo Disciplinar da Controladoria Geral da União (2019), não incidem os princípios do 

contraditório e da ampla defesa: 

[...] não são aplicáveis os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, 

até mesmo porque não há nenhum servidor público sendo formalmente acusado de ter 

cometido irregularidade, mas se trata tão-somente de um esforço por parte da 

Administração no intuito de coletar informações gerais relacionadas à suposta 

irregularidade então noticiada. Logo, não há a quem se possa conceder os referidos 

direitos garantidos pela Constituição Federal. (BRASIL, 2019). 

 

Dessa forma, é possível perceber que a sindicância investigativa tem caráter 

preparatório e inquisitivo. A ampla defesa não é aplicável a essa fase porque ainda não há autoria 

formada. 

A sindicância investigativa não possui fim em si mesma e tem por meta fornecer 

subsídios à instrução inicial do processo administrativo. É o que prescreve o art. 154 da Lei 

Federal 8.112/90, ao determinar que “os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, 

como peça informativa da instrução” (BRASIL, 1990). Ao carrear os autos com elementos 

suficientes de autoria e materialidade, apontando as circunstâncias relacionadas à irregularidade 

investigada, o trabalho da comissão sindicante garante conformidade à instauração do processo 

disciplinar, visto que o reveste com a necessária segurança jurídica. 
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Conforme ilustra o Manual de Apuração de Ilícitos Administrativos da Controladoria 

Geral do Estado de Minas Gerais, na sindicância investigatória, a comissão designada para 

cumprimento da tarefa deve responder a sete questões do chamado “Heptâmetro de Quintiliano”: 

O quê? Quem? Quando? Por quê? Como? Onde? Com que auxílio? (MINAS GERAIS, 2020, p. 

165). A  Figura 01 representa graficamente o Heptâmetro de Quintiliano aplicado à investigação 

disciplinar. 

Figura 1 – Heptâmetro de Quintiliano 

 

Fonte: MINAS GERAIS, 2020, p. 165. 

 

A sindicância investigativa deve ter como diretriz principal a elucidação de fatos e a 

coleta de elementos que tornem viável a instauração do processo disciplinar. Entretanto, é 

possível que a sindicância também conclua pelo arquivamento da eventual denúncia ou notícia do 

cometimento de delito administrativo. Nos termos do inciso I do art. 145 da Lei 8.112/90, a 

sindicância poderá ter como resultado o arquivamento do processo. Nesse caso, se, ao concluir 

sua investigação com base nos elementos encontrados, a comissão sindicante formar convicção 

de que é improcedente dar continuidade ao processo disciplinar, ela deve propor justificadamente 

seu arquivamento.  

Ao agir dessa forma, propondo o arquivamento do processo, a comissão também terá 

promovido o princípio da eficiência. A respeito dessa hipótese, Costa (2010, p. 167) adverte que 



22 

 

“Numa Administração que se preze e que zele pela economia do serviço público, confusas e 

frágeis notícias a respeito do cometimento de faltas disciplinares não são o bastante para que, de 

pronto, se instaure o custoso e desassossegador processo disciplinar.” Porquanto, demonstrada a 

desnecessidade de instauração de processo disciplinar, o que por certo demandaria tempo maior e 

aumentaria os custos públicos com o processamento desse tipo de expediente, a proposição de 

arquivamento é medida que revela a boa administração do interesse público. 

Infere-se que, pelo exposto, à fase pré-processual, correspondente à sindicância 

administrativa investigatória, a lei reservou papel fundamental para garantir que o processo 

administrativo seja instaurado e conduzido sob o prisma da eficiência. A sindicância é o meio 

pelo qual se ordenarão, em seguida, os atos próprios do processo administrativo disciplinar, 

aqueles atinentes à responsabilização do agente público envolvido no eventual ato delitivo. 

Além de poupar recursos da Administração e alcançar com mais assertividade a 

finalidade do processo disciplinar, o compromisso com a eficiência na fase sindicante promove o 

respeito ao servidor público, sem violação à sua imagem, à sua vida privada e à sua honra. Nesse 

sentido são os seguintes os apontamentos do Manual de Apuração de Ilícitos Administrativos da 

Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais: 

A sindicância, além de servir à eficiência administrativa, em face do nítido 

esclarecimento dos fatos e da coleta das peças e elementos informativos necessários para 

caracterizar a autoria e a materialidade das faltas disciplinares, concorre para a 

preservação da honra e da dignidade dos servidores públicos, pois evita a instauração 

precipitada de processo administrativo disciplinar, sem que se tenha instruído a acusação 

inicial com o pleno conhecimento dos fatos pertinentes às supostas transgressões 

apuradas. (MINAS GERAIS, 2020, p. 165-166). 

 

Desse modo, é possível afirmar que a prudência na tomada de decisão quanto à 

eventual instauração do processo administrativo, aliada ao aprimoramento da sindicância 

investigatória, são medidas que demonstram a preocupação da Administração Pública com a 

garantia de legalidade e de eficiência no manejo de suas prerrogativas. Além disso, tal cautela 

demonstra elogioso respeito com a coisa pública, seus agentes e demais administrados. Isso 

porque, desse modo, evita-se que esforços sejam empreendidos desnecessariamente e que 

recursos sejam empregados displicentemente. Ademais, previnem-se, assim, danos à imagem e à 

honra das pessoas e, de forma reflexa, à imagem da própria instituição pública. 
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4 CONTRIBUIÇÕES DA LINDB E DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE À 

APLICAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Alterações promovidas na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro em 

2018 e na Lei de Abuso de Autoridade, promulgada em setembro do ano passado, trouxeram 

inovações ao ordenamento jurídico que repercutiram, de forma interessante, no Direito 

Administrativo Disciplinar. A seguir serão apresentados os dispositivos que promoveram essas 

inovações, bem como se tecerá breve comentário acerca de suas implicações para o processo 

disciplinar. 

 

4.1 A LINDB e a motivação demonstrada das decisões administrativas 

 

A alteração feita na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 

nº 4.657/1942) pela Lei nº 13.655/2018 incluiu disposições sobre segurança jurídica e eficiência 

na criação e na aplicação do direito público. Tais disposições têm impacto direto sobre a 

atividade administrativa. Ao processo administrativo e ao processo disciplinar interessam 

sobremaneira as inovações apresentadas no art. 20 da lei: 

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base 

em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas 

da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação 

da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (BRASIL, 2018, s/p). 

 

Segundo esse dispositivo, a autoridade pública está obrigada a enfrentar os fatos da 

realidade, considerando as circunstâncias concretas que a modulam, para tomada de sua decisão. 

A autoridade administrativa, controladora ou judicial deverá evidenciar a adequação da escolha 

frente a possíveis alternativas. Dessa forma, a lei acaba por encorajar o gestor público a agir com 

proporcionalidade, circunstância que também depende da imediata aplicação do princípio da 

eficiência, o que será revelado por intermédio da adoção da medida que melhor cumpra a 

finalidade pública e atenda ao interesse da sociedade concretamente. 
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4.2 A Lei de Abuso de Autoridade, a instauração fundamentada de processo disciplinar 

e a relevância da sindicância investigativa 

 

A Lei nº 13.869/2019, que entrou em vigor em janeiro do corrente ano e que dispõe 

sobre os crimes de abuso de autoridade, por sua vez, apresenta os meios de responsabilização 

penal subjetiva do agente público. Neste trabalho, interessam sobremaneira as disposições de três 

artigos da norma.  O primeiro deles, o art. 27:  

Art. 27.  Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração 

penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da 

prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa: Pena - detenção, 

de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se 

tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. 

(BRASIL, 2019, s/p, grifo nosso) 

 

O dispositivo acima evidencia que a instauração de processo administrativo 

disciplinar, sem que estejam demonstrados os devidos fundamentos para tal intento, constitui 

crime de abuso de autoridade. 

No entanto, cabe destaque o fato de que a lei não incluiu nesse tipo penal a 

instauração de sindicância devidamente justificada, o que parece bastante razoável e coerente, 

tomando por base que, como já demonstrado neste trabalho, a sindicância presume autoria 

desconhecida. Ademais, o trabalho a ser desempenhado numa sindicância vai ao encontro do 

objetivo do dispositivo penal. A sindicância visa apurar a existência de indícios de cometimento 

de ilícito funcional ou de infração administrativa. Somente quando devidamente constatados 

esses indícios, presentes elementos de materialidade e de autoria, é que se pode justificar 

adequadamente a instauração do processo administrativo disciplinar. 

O segundo dispositivo da Lei de Abuso de Autoridade que interessa a esse trabalho é 

o art. 30, que tem a seguinte redação: “Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou 

administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente: Pena - detenção, 

de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. (BRASIL, 2019, s/p, grifo nosso). No âmbito do processo 

administrativo disciplinar, segundo Costa (2010), para que um processo administrativo 

disciplinar  seja instaurado, é preciso haver elementos mínimos concretos que demonstrem a 

plausibilidade da pretensão punitiva do Estado (fumus boni juris). Tais elementos, que formam o 
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núcleo disso que se pode compreender por justa causa, são a garantia da legitimidade da 

persecução estatal pretendida. 

Ao tecer comentários sobre a ausência de justa causa, Mattos (2014, p. 125), explica 

que ela é sinônimo da falta de objeto, e, em seguida, acentua que “[...] mesmo o Estado tendo 

uma supremacia especial sobre os seus agentes públicos, ele não pode iniciar um processo 

punitivo sem que ocorra uma justa causa, consubstanciada em provas e fatos legítimos que 

indiquem o cometimento de uma infração disciplinar ou penal”. Portanto, é razoável deduzir que 

é necessária a justa causa para instauração do processo disciplinar. Ao iniciar um processo 

disciplinar sem apresentação de sua justa causa, a autoridade pública se expõe à tutela 

jurisdicional criminal em razão do tipo penal configurado. Além disso, o processo eivado de 

vícios no seu nascedouro poderá ser extinto. 

Por último, dá-se destaque ao tipo penal apresentado pelo art. 31: 

Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo 

do investigado ou fiscalizado: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 

multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução 

ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em 

prejuízo do investigado ou do fiscalizado. (BRASIL, 2019, s/p, grifo nosso) 

 

Trata-se de dispositivo que, por si só, apresenta didaticamente a repulsa à ineficiência 

no âmbito dos procedimentos investigatórios e fiscalizatórios. O artigo, ao zelar pelo andamento 

eficiente dos procedimentos investigatórios, demonstra justa preocupação com a figura do 

investigado ou fiscalizado, que, em razão de demora imotivada, sofrerá os efeitos danosos de ter 

sua imagem deteriorada sem precisa delimitação da gravidade do ilícito praticado, e ainda assim, 

nos casos em que restar caracterizada a ilicitude. De resto, é preciso lembrar que, em nossa 

República, a presunção é de inocência, conforme bem destaca o art. 5º da Constituição, em seu 

inciso LVII: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória.” (BRASIL, 2016, s/p) 

Frente aos novos preceitos normativos, a autoridade administrativa, ao mirar a 

apuração de irregularidades e a correspondente sanção aos responsáveis, deverá garantir meios e 

condições para o aprimoramento da sindicância investigatória. Isso porque é do trabalho da 

comissão sindicante que irão emergir os elementos concretos capazes de evidenciar a ocorrência 
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de situações anômalas. Somente com a demonstração inequívoca da justa causa, será possível 

determinar a abertura do processo disciplinar. 

Conclui-se que esses dispositivos inauguram um novo panorama no âmbito do 

Direito Administrativo Disciplinar, elevando-se o patamar da sindicância administrativa. A fase 

sindicante passa a exercer efetivo protagonismo no processo administrativo disciplinar. Se 

adequadamente apreciada pela autoridade, a sindicância tornará inequívoca a aplicação do 

princípio da eficiência, elevará a segurança jurídica dos processos disciplinares e redundará em 

ganhos expressivos de resultado e qualidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O aprimoramento da sindicância administrativa investigatória faz-se fundamental 

para garantir eficiência na apuração de infrações e na aplicação de sanções disciplinares. O 

levantamento de elementos suficientes e capazes de evidenciar a materialidade da ofensa à norma 

administrativa, a autoria da conduta e as circunstâncias que cercam os fatos concretos é condição 

sine qua non para legitimar a instauração do processo administrativo disciplinar. O que está em 

tratamento aqui é a apresentação da justa causa, que, se inexistente, fulminará a expectativa 

estatal de restabelecer a ordem administrativa, bem como de aplicar aos agentes responsáveis as 

sanções legais previstas. 

Relevante, nesse contexto, foram as recentes inovações apresentadas no ordenamento 

jurídico pelas alterações no texto da LINDB e pela entrada em vigor da Lei de Abuso de 

Autoridade. Os dispositivos dessas leis objetivam incrementar segurança jurídica e eficiência ao 

direito público, além de penalizar a autoridade que abusa do poder a ela atribuído. A instauração 

do processo administrativo é poder-dever da autoridade, que, para afastar indício de qualquer uso 

abusivo de suas prerrogativas, deve estribar suas decisões em elementos de fato e de direito bem 

delineados. Daí, novamente, a sindicância assume protagonismo, na medida em que oferece ao 

gestor público os necessários subsídios para decidir pela instauração ou não de um processo 

disciplinar, sem violar as fronteiras estabelecidas pelos novos dispositivos legais. 

Noutra perspectiva, é preciso destacar que a instauração e a condução diligente de 

uma sindicância são atos que revelam alto grau de compromisso da autoridade administrativa 

com as garantias individuais do texto constitucional e com os princípios públicos da legalidade e 

da eficiência. Primeiramente porque, mediante notícia ou denúncia de eventual delito 

administrativo, ao propor a sindicância, a autoridade demonstra preocupação em compreender a 

extensão do dano e em identificar efetivamente os responsáveis, sem alardes. Somente depois, 

com a reunião dos elementos de prova, será lícito instaurar o processo administrativo. Em 

segundo lugar, porque demonstra zelo com a dignidade e a honra de seus subordinados ao se 

presumir inocência, que somente será afastada mediante a reunião de provas no devido processo 

legal. 
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Por derradeiro, com fundamento em toda a exposição e nas discussões realizadas, 

ancorando-se nos dispositivos constitucionais, legais e infralegais debatidos, cumpre a este 

trabalho fazer a defesa inarredável da sindicância investigatória. É necessário qualificá-la e, no 

mínimo, equiparar seu grau de importância ao do próprio processo administrativo in specie. O 

êxito deste depende do trabalho realizado com primor pela comissão sindicante. Nesse sentido, há 

que se valorizar o trabalho dessa comissão. A ela deve-se garantir os meios e as condições 

adequadas para desenvolvimento de seu trabalho, bem como oportunidade de adquirir as 

competências necessárias para o exercício do múnus público que lhe fora atribuído. 
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