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DlRElTO DlSClPLlNAR COMO CIENCIA 

0 Direito Disciplinar, enquanto ramo cientifico, tal quai o 
Direito Penal, dew primar pela cor rqo  e justi~a. A 
Administraqao nSo pode patrocinar violencias. Nao pode 
pretender retorquir urna eventual incorreq3o de conduta 
agindo, tarnErn, incorretamente; M o  pode ser elemento 
&sagregador de valores, proferindo d e c i e s  injustas, que 
arrasam corn a honra e aniquilam carreiras. 

0 atual sistema de controle da disciplina estA falido. 0 mundo evoluiu 
em tecnologia e em nacessidacfes, mas a Administrwo Publica continua presa 
a conceitos ultrapassados e a uma burocracia absolutamente 
descomprometida cum a bgica e a eficiencia. Esta, alids, B uma praga que vem 
atacando os institubs juridicm e o Direito como um todo. Extremamente 
conservadora, tradicionaf, a ciencia jun'dica continua presa a pensadores da 
Antiguidade, como se o raciocinio da era p&-crist4 necessariamente pudesse 
ser transposta As relaqhs da sociedade do &culo XXI. 

Todss as ciencias operam em dire60 ao futuro e, de alguma forma, 
cuntribuem para a melhoria da vida. 0 Direito - incluindo-se aqui a seu reflexo 
na AdministraHo Publica - praticarnente n k  evofui. Perceba-se o quanto a 
medicina prosperou nos riltimos cem a m .  No inicio do s h l o  XX morria-se de 

q nd nas tripas; mas o s6culo fechou corn avanps fantaticos, indo de eficientes 
r vacinas aos inimagindveis transplantes. A engenharia, em todos os seus 
k: - segmentas, pmporcionou tambem maravilhas. O ano 1900 corneqou corn o 
St.' . 
8- homem viajando em lambo de bums; cinqiienta anas depois, viajav*se na 
& y* -. veiocidade da bala de urn fuzil e, logo em seguida, assistia-se o desembaque 
:= de astronautas na Lua. Percebsse o quanto a quimica e a bbquimica 
P prosprararn, oferecendo coletividade qualidade de vida superior. Enfrm, nao 
:! 6 dificil perceber a extmrdin8ria contribu@o de diversos ramos da ciencia 
r 
T .  para o desenvolvimento do Brasil e da humanidade. E o Direito? 0 Direito 

parou. Ficou estagnado em discussdes est&reis. A ,ci&ncia jun'dica n%o tern 
iogrado oferecer ao povo uma resposta A attura das exigencias de urn novo 
tempo. 

0 sistema Judiciirio, ainda que contando com o concurso da teqologia, 
it lerdo e ineftciente. Urn processo judicial que, ,na Bpoca de Rui Bahasa, 
levava cinco anos, continua levando cincu, dez, quinze, vinte anos. Fala-se, 
nos Tribunais Superiores, urna linguagem de deuses, que nem Hermes, o 
dew-int-rete, conseg ue expiicar 4 sociedade angustiada. 

Qual B a resposta do Direito Penal ao crescimento do crime e da 
inseguranp? Abre caminhos para privilegiar assassinos, em detriment0 da 
vitima, da villva e dos 6mos; B urna Mrmuta retardada quando se trata de 



restabelem a paz do cidadao de bem, mas 8 kpida e faceira para devohrer As 
ruas toda especie de bandidos. 

0 sistema de repreensao social nao resiste A minima avaliago sob o 
crivo da razoabilidade. Ha 300 anos conhece-se a fdrmula razoAvel de punir e 
de ressocializar o individuo, mas o sistema n8o funciona. como se o Estado 
tivesse o antidoto, mas nunca o cofocasse na ampola para injetar no brap do 
doente moribundo. 

O Direito Civil B uma pkrola. Precioso nos conceitos. Modemo no 
contelido. At4 a instante em que urn cidadgo n8a precisar exerc&lo contra a 
vontade ilegitima de urn terceiro. Poque se precisar afirrnar o seu direito, 
perante urn magistrado, no meio entraa o processo. E urn processo, que 
deveria ser urn instrumento para simplificar o que B cornplicado, habitualmente 
complica o que B simples. 

0 Direito Adrninistrativo nao organizou urn Estado methor. A rndquina 
dos serviqos publicas funciona por teimosia, porque se dependesse da eficAcia 
dos seus inslumentos, Sicaria esvaida em uma burowacia inritil. 

0 controle da disciplina entra nesse desarranjo juridico, em meio a uma 
enxurrada de leis (federal, estaduais e municipais) que esHo absolutamente 
divorciadas da razoabilidade, completamente descomprometidas corn urn 
resultado eficaz. Em nome de urn Estado democrdtico e de valares coma 
seguranqa jurfdica e ampla defesa, inventou-se uma fbrmula esquisita, que 
dificulta ao Pader Publico restabelecer a ordern enle os sewidores perniciosos; 
e, curiasamente, impde reafles desproporcionais, via processo, a funcionarios 
que, pelos seus pequenos equivocas, poderiarn ser conigidos, de maneira 
hpida, sem exposiMo, sem violencia psicoldgica e sem constrangimentos. 

Urn pouco de racionalidade, todavia, veio ao rnundo juridico corn dois 
instrumentos: a transaqio penal e o ajusfamento de condufa. Q Direito continua 
em dbbito corn a sociedade e corn a histbria, mas, pelo menos, deu dois 
passos que podern significar que ainda estA viva. 0 presente trabalho, por 
conseguinte, entra na sombra desses institutes, aproveita o entusiasrno 
decorrente dos seus resultadas, para smear a idkia de, na seam do controle 
da disciplina, tambkm promover-se a inovaMo. 

Ou o Direito Disciplinar sustenta-se corn urn minimo de fundamento 
cientifico - e atende a seu cornpromisso corn a boa AdministraHo e corn o 
povo -, ou entreg&se, de vez, a inutilidade dos carimbos. 



INTRUDUCAO A 0  PODER PUNiiiVO 

Cicero ensinava que Direito e intelig@ncia, Ulpiano 
proclamava pela justiqa, como principal objeto do 
Direito. E a Constituiq%o Federal cobra eficigncia 
nas aqks  do Estada, Logo, qualquer suluq&~ que 
nao seja inteligente, eficaz e justa nao e solueo 
jundica: 6 mero produto da burocracia Ern alma. 

0 centro da materia dtsciplinar esta na ideia matrir da potestade pribiica, 
au la potestad, coma dito no Direito espanhol. De acordo com Juan C. 
~ossagne', la potestad "consiste en um poder de actuacidn que ejercii4ndose 
de acuerdo corn el ordenarniento juridim, puede generar situacioanes que 
obligan a otros sujetos". Pode-se traduzir a potesfade como o poder que o 
Estado tern de, seguindo a ordem legal, produrir efeitos juridicos ou materiais 
sobre pessoas fisicas ou juridicas. 

Dentro dessa acep@o, brota, no Direito espanhol, EL DERECHO 
ADMLN ISTRATIVO SANCIONADOR. 0 Estado, por meio de processos 
administrativos, exem a jurisdi~Bo administmtka, tal quai exerce a jurisdigo 
por meio de tribunais. . Na esfera administrativa, portanto, o Estado iambern 
exercita o jus puniendi. lsso acontece em diversas situaMes, como, por 
exemplo, no controle do Mnsito, em matkria tribuaria, no cumprimento dos 
cddigos de postura (edificawes), na vigilancia sanitAria, nas entidades 
financeiras, na ordem econbmica, nos cuntratos administrativos, na defesa 
ambiental. E, obviamente, no contrale dos serviqos publicos e vetificaMo da 
conduta dos seus agentes. Marcelo Caetano, clhstco do Direito Adrninistrativo 
portugu&, jA dizia que a AdministraMo Publiha tern uma atividade 
essencialmente processante. Quase tudo na rotina administrativa acontece no 
meio de processas. Muitos deles, de natureza sancionadora. 

Exercendo esse poder, a Administraqio tern legitimidade para conhecer 
situafles irregulares e adotar medidas punifivas bu cometivas. Sao soluqbes 
que impdem efeitos materiais (dernoliflo de obra irregular) ou juridicos 
(rescis%o de contrato pubtim, interdi@o de obra ou servip, demissao de 
funcionario, cassaMo de licenp). Para tanto, o Poder Pliblico deve agir dentro 
do devido process0 legal - o processo adm'nisimtivo sancionad~x 
correspondente. 



No genero pnxesso administrativo sancrbnador, es# o processo que 
trata de faltas carnetidas par funcionarios, no exercicio das suas atribuiMes ou 
corn reflex0 nelas. 

Metodo universal 

Esta n8o 8 uma invengo do Direito espanhol, espraiada para os paises 
de lingua espanhola. Essa doutrina 6 universal. O Estado disp6e de urn poder 
- a potestade -, que exercita com os instrumentos de Direito, ora na via judicial, 
ora na via ,administrativa. No Brasil, prevalece absolutamente o memo 
raciocinio. Tern-se, aqui, o genero processo administrativo (sancionador), 
subdividido em espkcies, como process0 de rescis3o de contrato, process0 
administrativo fiscal, processo de tomada de contas especial, processo 
administrativo disciplinar, 

A releMncia de urn trabalho verdadeiramente tecnico 

Por muito tempo, no Brasil, conviveu-se cum a ideia da diferenp de 
importancia entre as duas categorias de processos, judiciais e administrativos, 
~queles, .atribula-se seriedade; a estes, diminula-se o seu valor. Assim, os 
processos judiciais ganharam cbdigos e eram (e s8o) instruidos por 
autoridades qualificadas, especialmente preparadas para o oficio processante 
(magistrados); os processos administrativos, par sua vez, eram tratados ao 
improvise, sem cddigo de procedimentos. Cada ente da AdministraHo corn o 
seu regramento, e cada funcionAria responsavel pek trabalho interpretando e 
aplicando do seu jeito. 

Na Argentina, esse quadro passou a ser enfrentado por Daniel E. Matjar, 
professor da Faculdad de CiGncias Juridhs y Smiles de La Universidad 
Nacional de La P Iata e responsavel peia Unidad Administrativa de Control de 
Fatfas de la Ciudad Autdnoma de Buepos Aires. 0 especialista aprofundau o 
que chama de feoria general sobre el derecho administrativo sancionador, 
considerando a muttiplica@o de tribunais administrativos, o grau cada vez 
major de intervenq30 do Poder P~iblico no contrute das atiwidades sociais e a 
presenqa do Judiciario, do qua1 n8o se pode afasiaf o exame das decisties 
administrativas. 

Maljar constatou que "actualmente, em nuestro pais, cuando se insinrye 
um sumario administrativo, IBs partes de la relacibn juridica no sabem que 
principios jun'dicos son, como regra general, apliqbles, ni tampoco conocen si 
exist8 uma franja ds seguridad garantistica estabelecida por el art. 18 de la 
C.N. (~onstitui@o).~ A paFti~ dessa premissa, o professor desenvoiveu urn 
primoroso estudo, que sinaliza para o coreto exercicio de la potestad, ou seja, 
como, efetivamente, a AdministraGo deve mercer o seu poder e, por 
canseqli~ncia, carno devem ser tratados os processos sancionadores. Trouxe, 

Daniel E. Maljar - D e ~ c h o  Ahinisht ivo Sancionadm, Ed. Ad-Hm, Buenos Aires, 2004. 
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para a Argentina, a ciência, no lugar do improviso; o resultado, no lugar da
burocracia sem finalidade,

No Brasil, Luiz Vicente Cernicchiaro, ex-ministro do Superior Tribunal de
Justiça, já havia observado o fim da obscura era dos processos de primeira
categoria Uudiciais) e de segunda categoria (administrativos). Em memorável
artigo, publicado em 1997, observou que a Constituição de 1988 equiparou os
processos administrativos aos processos judiciais e que, por conseguinte, "não
há diferença entre funcionário e réu", para efeitos de segurança jurídica nos
processos a que forem submetidos, em tribunais ou na Administração.3

o advogado de Coimbra Francisco Rodeiro, em interessante monografia
sobre a prova no processo disciplinar, mostra, por sua vez, o nível de
segurança jurídica que se exige nesses expedientes. Para o especialista em
Direito Europeu, o fato de o processo ser administrativo não exclui respeito a
"fundamentos basilares de todos os sistemas juridico-criminais e disciplinares
dos paises desenvolvidos".4

Processo como necessidade

Como se vê, os processos administrativos não são expedientes
instruídos aleatoriamente, sem luz e sem direção. Pode-se dizer que o
processo administrativo, como regra, é uma necessidade para que a
Administração Pública possa impor sanções e, assim, exercitar a potestade - o
poder de produzir efeitos, materiais ou jurídicos, em terceiros. Mas esses
efeitos também podem ser alcançados sem caráter de sanção e, muitas vezes,
sem a necessidade de processo.

DIREITO DISCIPLINAR E PROCESSO DISCIPLINAR

o Direito não está restrito à lei. J. Cretella Jr. observa, com efeito, que o
processo administrativo é formado por princípios teóricos e regras de direito
positivo5. Quando tratamos de Direito Disciplinar, devemos compreender que o
processo é apenas uma parte dele. O trato da matéria disciplinar é mais amplo..
O Direito Penal, por exemplo, não fica restrito ao pro~esso penal. Ao contrário,
envereda por outras searas, como a Sociologia, a Psicologia, a Criminologia. E
não se esgota nas normas positivadas (legislação). Recolhe, por exemplo, as
contribuições da doutrina e dos princípios.

Assim, devemos, para a melhor compreens~o da matéria, entender que
o círculo em torno do qual laboramos é o do DIREITO DISCIPLINAR. Dentro

3 Luiz Vicente Cernicchiaro - Caderno Direito & Justiça - Correio Braziliense,29.03,99

pág, 01,

4 Francisco Rodeiro - 05 meios de pro\!tJno procedimento disciplinar português, publicado como parte
especial no livro A Prova no Processo Disciplinar - Leo da Silva Alves, Ed, Lúmen Júris, 2003.

5 J, Cretella Jr. - Prática de Processo Administrativo, 3' edição, Ed, Revista dos TriblUlais, 1999.
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lele, estA o processo disciplinar, no qua1 n%o precisarnos, necessariamente, 
.ocar. Ou entao, corn ele vamos trabalhar, mas sem tid-lo de dentro do circulo 
que o protege. 

O processo administrativo, como leciona Cretella Jr, tern pdncl;ios 
tebricos. 0 Direito (Disciplinar) alem dos principios especificos do processo 
administrativo, possui principios prdprios, que se sobrepaem aos principios 
gerais do processo. 

0s principios 

Em 1999, a AdrninistraqAo Publica federal brasileira ganhou a Lei no 
9 -784, conhecida como Lei do Processo AdminiStrafivo. Antes, o Estado de S%o 
Paulo viu editada a Lei estaduat no 10.177, A qua1 se seguiram leis sirnilares em 
outros Estados, como Mato Grosso e Sergipe. No texto federal, esao f imdos,  
entre os principios relacionados no caput do art. 2O, a finalidade, a 
razoabilidade, a pmporcionalidade, a seguranp juridica e a eficiencia. Assim, 
na esfera disciplinar, pressupfie-se, corn urn processo, que: 

a) atenda ao fim, que B a garantia da ordem e da justip 
(finalidade); 

b) os meios e o resuitado n8o contrariem a Iogica e o born senso 
(razoa bilidade); 

c) a reaqao do Poder Pliblico n8o vB alem da lesao sofrida 
(proporcianalidade); 

d) sejam usados os instrumentos legitimos do Direito (seguranqa 
juridica); 

e) chegue a urn resultado que efetivamente atenda ao interesse 
p6blico (efici8ncia). 

Desta forma, os processes disciplinares devem ser desencadeados e 
candutidos dentro desse raciocinio. Por outre turno, curno se verA no presente 
trabalho, B perfeitamente possivel, em alguns casos, alcanpr-se o mesmo 
efeito sem que seja necessaria a instaurago de urn processo disciplinar. 0 
Estado pode exercer o seu poder - potestade -, sem o ernprego de processo el 
obviamente, sem ferir garantias constitucionais de terceiros. lsso se dB pel0 
ajustamento de conduta. 

0 ajusfamento de conduta pode, assim, atender tanto aos principios do 
processo administrativo como satisfazer, o que e mais interessante, aos 
principios que orientam o Direiio Disapiinar. 

Q 

0 Direito Discipiinar B uma especie do genera Direito Penal. Em 1935, 
Gerhard Hiibemagel, na Alemanha, sustentava a existencia do chamado 
DlRElTO PENAL NAGCRIMINAL. Enquanto o Direito Penal Criminal trata de 



crimes e contravenqBes, o Direito Penal Mo-Criminal divide-se, segund o o 
doutrinador alemao, ern: *cz 

,, 7's- : 

3 Direito Penal Administtativo - quando o Poder Publico aplica 
san@es, no exercicio, por exempb, do seu poder de policia; 

> Direito Penal Disciplinar - relacionado a aplicago de san@es 
pela autoridade administrativa aos agentes da Administra@o, 
face infraMes cometidas no desempenho das suas atribuifles. 

No Brasil, juristas de peso, como Nelson Hungria, Heleno Fragoso e 
MagaIhaes Naronha seguiram essa linha. Magalhaes Noronha trata a quest& 
disciplinar dentro do que chama de Direif0 Penal Especial. 

Observe-se que o Estatuto da Advwacia trata, expressamente, do uso 
subsididrio dos diplomas penal e pmcessual penal nos processes disciplinares 
a que se sujeitam os advogados. O mesmo faz a IegisIaqZio qua cuida dos 
p racessos disciplinares a que est%o-sujeitos- 0s- memhros do Ministkrio Pliblica 
federal. 

Refefincia do Tribunal de Contas da ~ n i % o  

0 Tribunal de Contas da Uniao, hoje, e urna referencia iddnea para p6r 
fim A celeuma. Em Sessao Reservada, de 10.06.98 - Ata no 22/98. Decisao no 
358198 -, a Corte, referido-se a materia disciplinar submetida A Cortegedoria do 
&gaol decidiu: 

"... no caso de omissgo da Lei no 0.112190 e de suas 
altera~ties, apBcam-se, analdgica e subsidiariamente, no 
que couber, a juizo do Tribunal de Contas da Uniao, as 
disposiqbes contidas nas normas do Poder Judiciario, em 
especial os Codigos Penal e de Processo Penal." 

. . - .  

0s principios do Direito Penal 

0 argentino Daniet E. ~ a l j a f  ve a quesmo disciplinar como 
ramificacione del genera cornurn (. . .) que es el poder punitjvo do Esfado. 

Chega urn momento, segundo o professor da Universidade Nacional de 
La Plata, que a quesao ou fica afeta a el derecho administrativo 
sancionador ou a el derecho penal comun. Mesmo quando se resume ao 
derecAo administrativo sancionador (disci plinar) entiendo que deben aplicarse 
(...I 10s princfpios del derecho penal, diz o jurista. 

O Tribunal Constitucional espanhol', a proposito, decidiu: 

Obrn citada. 



Y .. apiicabks, sin prejuicio de /as oportunas modulaciones, 10s 
pnncipios del derecho penal a1 derecho administrative 
sancionador (...) en la medida necesaria para preservar los 
valores essnciaks que se encuenfran en la base de esse 
precep fo y la seg uridad juridica (. . .I". 

0 Tribunal, obviamente, teve cauieta ao explicar que cada especie 
(sancknador e penal) mantbm regramento especifico. 0 que se aproveita sBo 
principios que resulten cornpa f ibks~c~n  su pr6pia naturalem. 

< .  

0 Judiciario espan hol tambem proferiu8: 

"Es la doctrina ya consolidada que ks principios inspjmdores de el 
derecAo penal son aplicables corn ciertas matizaciones a el 
derecho sancionador administmtivo. La rardn es clara: ambos son 
manifestaciones del poder punitivo o represiwa de! Estado (. . .) 

0 Direito Disciplinar, portanto, muito mais amplo que o mero processo 
disciplinar, precisa beber na fonte dos principios do Direito Penal, em r a a o  da 
natureza similar de ambas as rarnificaMes. 
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Associado ao Direito Penal estd a wiminologia, que tern, no seu especbo 
de a@o, o astudo dos meios de combater o crime depois de praticado. Entram 
aqui a mrnpreans~o do delito, os fatores extemos que contribuirarn para o 
resultado e a analise das possibilidades de redu@o de m n c i a s .  As 
medidas de preven@o padem ir da rnudanp da legisla@o ao 
desencadeamento de providencias no ambito social, como melhoria na 
educaqda, diminui@o das desigualdades econdmicas e campanhas da 
esclarecimento 4 sociedade. 

Tambem se associa ao Direito Penal A Sociologia Criminal. El nesta, 
ganha bnfase a estatistica criminal. Por meios de dados numkricas, busca-sa 
compreender os fatores internos e extemos que mais contribuem para a 
incidhcia dos delitos. 

O Direito Disciplinar deve se valer desse raciocinio' de apoio. Nao B 
ramgvel que todo o esfoqo se conmtre unicamente no enfretamento dos 
casos cona-etos, desencadeando sindidnuas e processes disciplinares que se 
repetem, pelo memo motivo, m9s apds mes, ano apds ano. 0 dinheiro plibtico 
vai sendo, assim, consumido, sern que se desenvoka um trabalho que permita, 
pel0 menos, manter sob controls as infra-s. 

Nao se conseguiu, B verdade, combater por absoluto o wirne. €la 
aparem em sociedades rniserdveis e em sociedades ricas; esu entre pessoas 
incultas e antre c i d a d b  bem fonnados. Paises corn legislaqiko rlgida (como 
no mundo Arabe) n%o eliminaram a praga. O crime faz parte da natureza 
humana. Twios os povos conviveram com ele e todos os povos, no correr dos 
s8culos vindouros, por certo, continuaao a %lo na sua realidade. A diferenp 
esG na capacidade de controle. Quando o Estado perde o contrde, urn tipo de 
crime desencadeia outro e, assim, o fendmeno se alastra em propo@io 
geometfica, invadindo as estruturas do prdprio Estado. 0 mesmo acontece em 
re1-o as infb@es disciplinares. Elas nunca desaparece&o por cornpleto. 
Nao ha lei e n4o hA regime que possa dar absoluta garantia de regutaridade na 
a g o  dos agentes publicos. Mas 6 possivel estabelecer rnecanisrnos de  
controle. A exemplo da crirninologia, propoms que a AdministraMo 
desemrolva programas nesse sentido. Em especial que: 

a) tenha urn mapa real das ocom&ncias; 
b) realm estudos acerca das causas determinantes ou que, de 

alguma forma, influenciaram o resultado; 
c) proceda andtise do perfil dos agentes infratores; 
d) execute uma avalia6o critica da IegislaMo; 
e) examine os meios de cuntrole; 
f) identifique mecanisms de com@o e prevenq.30. 



A estatistica e necessaria. A Psicologia, urna grande parcetra. 

Perceba-se que essa politica n8o e devaneio. E urna exigencia que pode 
ser identificada tanto no principia da eficiencia, que tern dignidade 
constitutional, quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Cornplementar 
no 105R000. Corn efeito, enuncia o texto: 

Aft. I = -  (...) 
5 1 - A responsabilidade na gestdo fiscal pressup Be a 
a ~ l o  planejada e transparente, em que se previnern riscos 
e se corr&em desvios capares de a fetar o equilibria das 
contas publicas.. . 

Ve-se, dessa maneira, que o gestor pllblico tern o dever de desencadear 
a q k s  de controle, que sejam planejadas e transparentes, corn objetivo de 
prevenir riscos e conigir desvios. Ao n%o faze-lo, n3o sb cornpromete o controle 
da disciplina em si, como abre espago para gastos publicos corn processes que 
poderiam ser evitados; cam punifles que, no fundo, punem o prbprio servip; 
corn a obriga@o de reintegrar por ordem judicial, anos depois, funcionhrios 
demitidos no bojo de expedientes juridicamente insegums (a que representa 
pagar saldrios e vantagens ao tango do pefiodo em que esteve irregularmente 
afastado). Sao, enfirn, somas de dinheiro pQblico desperdipdas. 

0 modelo de enfrentamento da indisciplina, hoje adotado no Brasil, faliu. 
Nada mais B do que urn roteiro bumcr&tko, desconectado de uma finalidade 
maiar. A questgo disciplinar n3o pode se limitar a formalidades, para satisfazer 
rnecanismos formais de conlole das obrigages de autoridades, temerosas par 
serem acionadas por prevaricago ou irnprobidade. A disciplina e urn pilar 
importante na Adrninistra@o Pubtica el como tal, tern que ser tratada como 
seriedade. Para Isso, existe o DLRElTO DISCIPLINAR, que B ciencia e n3o 
burocracia. 

Da essencia do Oireito Penal deve ser exhido o inicio do raciocinio 
para compreender o foco da materia disciplinar. Veja-se: 

O Direito Penal 6 urn segment0 do ordenamento jurldico que 
p~ssui a fun630 de se/ecionar as campartamentos humanos 
graves e prnkiosos 9 coletividade, Gapares de colocar em nsco 
os valores fundamenhis para a convivgncia social, descrev&-los 
como in fra~des penais, caminando-lhes, em consequ&ncia, as 
respectivas sanqles, aEm de estabelecer todas as regras 
complementares e gemis necessdrias 9 sua correta e justa 
aplica f lu .  

[FERNANDO C A P E  - Curso de Direit0 Penal, Vol. 7 - Ed. Saraiva, 2003) 



0 Direito Disciplinar, por conseguinte, precisa ser visto como urn 
begmento do ordenamento juridico, corn a funq%o de selecianar QS 
comportarnentos de funcionarius que sejam incompativeis corn os principios 
que regem a Administra@o Publica ou gue coloquem em risco a regulatidade 
dos sewips pliblicos. Esses comportamentos s8o sinalizados como 
transgresslies disciplinares, imputando-se aos seus agentes as respectivas 
sanges administrativas. E atribuigo, ainda, desse ramo do Direito o 
estabelecimento de regras que levem a correta e justa avalia@o dos 
comportarnentos e, quando for o caso, aplicaqio das penalidades. 

Pela relevancia desse topico, 4 conveniente desdobrar cada n6cleo de 
raciacinia. Assim: 

SEGMENT0 DO ORDENAMENTO J U R ~ ~ ~ C O  

O Direito Disciplinar n%o existe em separado. Esta integrado a urn 
sisterna jurr'dico. Portanto, as questaes disciplinares precisam ser examinadas 
dentro de urn coniexto que e muito maior do que os estatutos funcionais. 

SELECIONAR OS COMPQRTAMENTOS 

A seguranp juridica impae que os comportamentos perniciosos dos 
agentes pliblicos estejam selecionados em textos normativos (estatutos que 
regem os sewidores publicos ou em legislaq40 aparlada). Embora seja 
principio do Direito Disciplinar a atipicidade das faitas, isso nao autotiza o 
Poder P6blico a avaliar as condutas dos seus funcionarios de maneira 
aleatbria. A IegislaHo deve estabelecer objetivamente os deveres e as 
proibiges, bem como identificar outras situaqbes infracionais, que sera0 
interpretadas, nos casos concretes, a partir de principios infomativos. A 
materia que diz respeito ao Direito Disciplinar deve estar, necessariaments, 
associada a u m comportamento pemiciaso. 

COMPORTAMENTOS PERNICIOSOS: 

Entram aqui, especialmente, as camprtamen tos & funcionarios 
que violam a lesalidade (descumprirnento injustificado da ordem 
jun'dica); moralidade administra tiva (valendo-se da fun@o para 
uma satisfaqSo ilegitima, prbpria ou de terceiro); agridem a 
impessoalidade (quando o agente i m p k  uitkrios pessoais em 
desfavar de uit&rias Gcnicos); camprometem a eficigncia (a 
partir da indogncia, do desrespeito aos administrados, da 
indiferenqa corn a real finalidade do sewiqo publiw). 



0s crimes contra a AdministraqZo PiibLica e a improbidade 
administrativa e M o  dentro desse leque. A concuss%o, a 
corrumo, a prevaricaqZo, por exernplo, antes & tudo, sao 
flagrantes agr&s aas prinapios orientadares da a@o publica, 
como inseridos no art 37, caput, da ConstituiGo Federal. 

Nem toda viola$% a principio interessa a disciplina 

E preciso compreender que os agentes gGbicos em todos os 
niveis, inclusive o presidente da Repliblica, e s ~ o  suscetiveis a 
arranhar urn ou outro principio que regula a Administraq30 
Publica. Nem tada viotacZo, no entanto, e infracional sob a otica 
da disciplina. H a  meios adrninistrativos e judiciais de retors30. 
Entram, aqui, por exemplo, a Reclarna@o Administra tiva, o 
Mandado de Seguranqa e a Aqao Popular. Ou seja, a quest%o 4 
retorquida, corrigida, p r  instrumentos que n8o passam pel0 
constrangirnento do agente. Ataca-se o ato, n%o a pessoa. Esta 
sera alcanpda quando identificado o a-o pernicioso da 
con duta . 

Ausentar-se do serviqo durante o expediente, sern previa 
autoriza@a da chefia, a irnpontualidade e a inassiduidade, par 
exemplo, s%o situaq6es de fato que cornprometem o correto 
funcionarnento do servip, quer prejudicando a execuMo 
tempestiva de uma tarefa, quer abrindo espap para urna situaqo 
desagregadora entre o conjunta de funcionarios. A falta de 
urbanidade, por sua vez, B incornpativet corn o dever de cortesia; 
deixar de expedir tempestivamente certiddes e urn desrespeito 
aos direitos e am interesses legitimos dos administrados; deixar 
de guardar sigilo sobre assuntos da repartiHo pode cornprometer 
tanta a seguranp quando o resultado de aq&s pdblicas. 

Infra~%o e pena 

Magalh3es  ora an ha^ explica que o delito e sempre uma ofensa A 
sociedade e a pena, conseqijentemente, deve atuar estritamente 
no sentido de defesa dessa sociedade. Pois na seara disciplinar, 
devemos observar que a infra@o, para ser compreendida como 
tat, deve estar associada a urna ofensa. No caso, ofensa aos 
principios que d o  pilares da Administrasio ou a regularidade dos 
senrips. A rea@o da autoridade administrativa, em nome do 
Estado, precisa, par sua vez, levar em conta a defesa desses 
valores. 

9 E. MagalMes Nor& - Direito Penal, Vol . 1, Ed. Saraiva, 1977 



Noronha observa, ainda, que incumbe ao Direito Penal "tutelar os 
valores mais elevados ou pmiosos, au, se se quiser, ele atua 
sornante onde ha transgressgo de  valores mais importantes ou 
fundamentals para a sociedade". Devemos, daqui, extrair o 
entendimento que o Direito Disciplinar tambem precisa se deter 
em transgresshs efetivas, em ocorrencias que tenham, de 
alguma forma, repercussgo. A AdministraGo niio pode desgastar 
a sua autoridade corn ocorr&rtcias sem lesividade, 
desencadeando processes inucuos. 

Grispignifo leciona: "Quando o Estado pode combater urn ma1 corn 
san@o menos grave (...) niio ird hnpr mao da mais sewera". 0 
Direito Penal tern, antes de tudo, cardter finalists. Ou seja, ele nao 
se esgota em si, mas num fim, objetivo, clara, de prote~%o. 0 
Direito Disciplinar, por conseguinte, trilha o mesmo espap. Ngo 
pode se esvair em atos que f i c a ~ ~  reduzidos a si mesmos; precisa 
alcanpr urn fim, aqui identifieado como retorquir as condutas 
perniciosas, ofensivas aos principios constitucionais a a ordem 
regular dos servips, protegendo, de maneira efetiva, 0 interesse 
p6blico. 

Quando o interesse pdblico nao B o foco, quando a medida n8o 
represents retorsiio, quando o resuitado nBo 4 justo, estA a 
AdministraHo agindo de forma marginal, talvez cometendo IeseSes 
mais graves do que aquelas que tenta, burocraticamente, reparar. 

Disciplina e recursos humanos 

Veja-se, portanto, que a rnatkria de interesse da disctplina nao se 
esgota na vis%o buroatica, mas avanp para urn cotejo entre a 
conduta do agente corn a finalidade do seu oficio e,  em instancia 
seguinte, corn a finalidade da prbpria AdministmqZio. lnteressa A 
disciplina aquilo que e lesivo ao gnrpo, ao servip, a sociedade. 

,. Fora desse quadro, a matkria fica no terreno da adrninistrq%o de 
p recursos hurnanos. 

, - , I  

RE&S PARA CORRETA E JUSTA AVALIACAO DAS CONDUTAS 
E APLICACAO DAS SANC~ES 

0 Direito Disciplinar, enquanto ramo cientifjco, tal qua1 o Direito Penal, 
deve primar pela corr-o e justiw. 0 Estado niio pode patrocinar viol8ncias. 
Ngo pode pretender retorquir uma i n c o m a  de conduta agindo, tambdrn, 
incorretamente; n8o pode ser elemento desagregador de valores, proferindo 
decisdes injustas, que arrasam corn a honra e aniquilam carreiras. 
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É princípio de Direito Penal de que a pena deve ser proporcional à
gravidade do fato. Na esfera disciplinar não é diferente. O sentido de justiça,
ditado há séculos por Ulpiano, prevalece indicando que justiça é dar a cada um
aquilo que lhe pertence. Nem menos, nem mais. Nem mais, nem menos.

o Direito, como ciência, reconhece, que há casos que o que pertence à
pessoa é o perdão (perdão judicial, art. 107, IX, do Código Penal); é a
compreensão das causas e a correção; é a aplicação de uma medida
reeducativa. O que a justiça, como tal, reclama, é a entrega ao indivíduo de
algo que esteja na medida da sua conduta.

As condutas perniciosas precisam ser enfrentadas com a
espada; as condutas irregulares sem caráter pernicioso,
por sua vez, devem ser tratadas com instrumentos que
restabeleçam a ordem sem produzir feridas.

F. Geny11 ensina que "o direito não encontra seu conteúdo próprio e
especifico senão na noção do justo". André Franco Montoro12, por sua vez,
explica que "é a justiça que dá sentido à norma jurídica. Esta poderá ser mais
justa ou menos justa, mas não será uma norma de direito se não estiver
orientada no sentido da realização da justiça". E o estudo dos fundamentos da
ciência jurídica nos autoriza a dizer que a verdadeira justiça implica no
equilíbrio entre a conduta do agente e a reação do Estado, bem como no
alcance de um resultado eficaz, restabelecendo-se a ordem, mantendo-se a
paz., preservando-se valores humanos. Não existe justiça fora dessas balizas.

Qualquer medida disciplinar que não esteja alinhada nesse horizonte
não é uma ação jurídica, mas uma reação da burocracia, sem compromisso
com resultado científico.

Sentido de proteção

A missão do Direito Penal é proteger os valores fundamentais, para a
subsistência do corpo social. A missão do Direito Disciplinar é proteger, como
vimos, os princípios norteadores da Administração Pública e a regularidade do
serviço público. Este tem que ser o foco do resultado.

Na esfera penal, essa proteção é exercida da seguinte forma:

. Pela intimidação coletiva, ou prevenção geral - aqui, difunde-
se o temor aos possíveis infratores, mostrandoa todos o risco
de incorreremnas mesmas conseqüências.

11 F. Geny - Sciente et téchnique en doritprivé positij, Ed. Sirey, Paris.
12 André Franco Montoro - Introdução à ciência do Direito, 5a edição, Vai fI, Ed. Itatiaia, 1971.
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Pela celebra@o de urn compromisso etico enle o Estado e 
individuo, pel0 quai se restabelece o respeito as normas e aos 
valores sociais, menos por receio de puniflo e mais peig 
cornpreensao da necessidade desse equilibria. de-:?:. 3 ... 

- !%:y 

Histoticamente, deu-se Bnfase, na prdtica, A prirneira rnodalidaiie: 0 
FStadO se apresenta serneando o medo, impondo o terror, como meio de 
intimidar aos possiveis infratores. Sabe-se, no entanto, que em relaqao 9s 
infra~2les de pequeno patencia! ofensivo, o que surge realmente efeito B aquela 
medida pela qua1 o agente, pasto na presenp da autoridade, 8 levado a 
campreender o destempero do seu procedimento e a assumir urn compromisso 
&tic0 de reajustamento da conduta. Para alguns individuos, doentes morais ou 
desprovidos de carater, essa providgncia pode ser inbcua; no entanto, para 
aquele que transgrediu uma norma, sem intencionalidade perversa, c5 a 
intervenqio do Estado que mais tern-se mostrado eficaz. 

A aplicaflo de penalidade comeqou corn o sistema de vingan~a 
privada. A familia ou o grupo social da vitima revidavam a ofensa, geralmente 
de forma desproporcional a agressZlo sofrida. A de limitaq%o veio com o Cbdigo 
de Hamurabi, Rei da ~abildnia'~.  0 excesso foi eliminado, a pahr da idkia de 
que se alguem tirar o olho, perderA urn olho tambem. Mas isso deu lugar para 
reafles estranhas: se matasse urn filho de terceiro, quem morreria, em 
vinganqa, seria o filho do assassino. 

Veio em contrapartida a compos@o. 0 ofensor poderia campfar do 
ofendido o direito de vinganqa. Corn isso, entregava bens, indenizava, e 
garantia a prdpria impunidade fisica. 

A histdria registra, tambkm, a vingan~a divina. Baseia-se no raciocinio 
de que o crime ofendia a divindade. Era preciso reagir corn puniflo, 
geralmente cruel, B alkrra da grandeza do deus ofendido. 6 o Direito Penal 
religiaso, sacerdotal, teocratico14. Empiricarnente, ve-se algo parecido apt icado 
no campo discipfinar. Autoridades formadas na escola da hipocrisia e do sorriso 
falso, que confundem poder corn priviI&gio, sentem-sq pessoalmente ofendidas 
corn procedimentos adotados por funciondrios, muitas vezes agindo no estrito 
cumprimento do dever. Essas dtvindades, contrariadas nos seus interesses 
(geralrnente ilegitimos), reagem, cobrando puni@o exemplar, que satifaqa o 
ego agredido. 

A vinganpa pliblica chega depois. ~ustenb-se na ideia de protepao, 
primeim, dos principes, dos reis. Depois, na proteflo da sacredade. E as 
crimes deixaram de ser examinados unicamente pelo resultado e ganharam 
uma andlise acerca dos ingfedientes que inseridos na conduta: o impeto, o 
acaso, o erro, a culpa leve, o dolo e o dola agravado. 

l3  Sku10 MUU a.C, gramdo em caracteres c d o n n e s  e encmhalo nas ruinas de Suza. 
I d  Urn dos principais cbdigos nesse sentido t o CMgo de Many da india As pena~ eram aplic;tdas pelos 
Bacdotes. 



deja-se que o exarne das peculiaridades da aq8o vem do velho Oireito 
?omano. Roma consolidou-se, perante os autos povos, pela evolu@a no 
lireito Civil. Mas, tarnbem, emprestou contribuiq80 ao Direito Penal ao 

provocar o exame das circunstancias correlatas ao crime. No Direit0 
Disciplinar, e preciso conhecer os componentes da a@o. Avaliar-se 
unicamente o resultado e voltar as trevas da civiliza@o. 

Cheqa-se, por fim, ao period0 humanMrio, que teve como precursor 
CBsar Banesana, Marques de ~ecaria''. N3a era urn jurista, mas urn fibsofa. 
Escreveu o classico Dei Delifti e delk Pene (1764), obra que ate hoje tern 
repercussiio. 

A primeira e curiosa contribuiHo foi no sentido de cambater a foma 
camo as leis eram escritas. Sustentou que as leis deveriam ser de 
compreensiio do povo. Na Bpoca, eram escritas somente em latim e de 
conhecimento abviarnente restrito. Hoje, sabe-se que urna das fomas de 
combate a ilicitos B exatamente o conhecimento da lei. 0 Estado deve produzir 
uma moldura legal, dentro da qua1 ajusta o comportamento dos cidad%os. Mas 
essa rnoldura precisa ser canhecida e compreendida, para que os seus limites 
sejam legitimamente exigidos. 

Quantos servidores conhecem, corn nitider, os seus direitos? Poucos. E 
quantos conhecem cum seguranqa os seus deveres? Raros. 0 fato de os 
direitos e deveres estarem em estatutos n8o da garantia do conhecimento e da 
compreensao. Ate poque, muitos textos, siio como escritos "em latim". Muitas 
vezes, levados ao Supremo Tribunal Federal, os prdprios ministms da mais alta 
Corte n%o conseguem uma interpretaflo unwi me. 

Oevese extrair de Beccaria o ensinamento de que "as penas n3o podem 
passar dos irnperativus da salva@o p6biicam. Ao se aplicar uma puniqAo, 8 
preciso ter em vista, portanto, no quG, objetivamente ela i t i  contribuir para o 
resguardo da sociedade, para a seguranp do interesse coletivo. A ideia da 
vinganp, privada ou publica, deve ser substituida pela ideia da prote@o do 
interesse maior. 

A idkia da rapidez na aplicaGo da pena tambem deve ser considerada. 
Beccaria ensinau que "quanto mais pronta far a pena e mais de perto seguir o 
delito, tanto mais justa e ~jtil ela sera". A resposta do Estado deve ser breve, 
para que se atenda, corn efeito, todo o sentido util da aplicaMo de uma pena. 
0 retardamento da sentenw penal e a demora na decisao de urn p,mcesso 
disciplinar tendem a transformar o ' acusado em, vitima, afastarn o aspect0 
diddtico junto a sociedade e, muitas vezes, causarn ao pequeno infrator uma 
puni@o alem da devida, na medida em que a espera pela decisao transfoma- 
se numa tortura psicoldgica, num desgaste emotional extrerno, numa 
penalidade mais grave do que a san@a finalmente determinada em 
julgamento. 



As rnedidas alternativas de compor o incidente, 
quando determinadas corn imediaticidade, 
causam urn impact0 muito mais favohvel do que 
uma puniqao meramente formal, proferida dois, 
tres, quatro anos depois. 
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0 CONTROLE DA DfSClPLfNA 

A PARTIR DA FINALIDADE 

A consciencia do ato e elernento fundamental 
do delito. Cristo sabia disso. No alto do 
partibulo, vendo a massa delirante exigindo o 
seu sacrificio, Jesus d isse: "Perdoa, Pai. Eles 
nao sabem o que fazem". 

0 OBJETIVO DO CONTROLE DA DlSClPLINA 

O processo disciplinar e o instrumento juridim de que se vale a 
autaridade administrativa, na busca da verdade real, quando necessita aferir a 
responsabilidade de agente pliblico e, se for o caso, aplicar a respectiva 
san@o. Mas o processo n8o existe fora de uma finalidade. Tudo gira em torno 
dos fundamentos da disciplina. 

Manuel Leal-Henriques, juiz do Tribunal Superior de Justiqa de ~ a c a u ' ~ ,  
cita A. Monteiro Martins para explicar que o que justifica o controle da disciplina 
"B a necessidade de garantir a curreta integraqiio dos servidores na orgenica 
dos sewips publicos atravks do cumprimento das deveres que lhes sao 
impustos, corn vista A realiza@o das tarefas e ao preenchimento dos objectivos 
que Ihe foram mmetidos". E interessante B a enfase da condusao: 

"0 seu flm (gMo ominal) B conseguir a ordem e a juswa nos 
serviqos pcbicos, danda aos trabalhadores a segurawa 
indispensdvel contm os abusos dos che fes hkrdqukos e a estes 
os meios de se deknderem contra a Ma daqueles." 

.. "0 modemo procedimen to discipiina afastou-se, pois - e bem da 
sua traditional fitosofia, traduzida no exclusive direito de punir os 
servidores priblicos ~ l o s  desvios cometidos. Dekou, assim, de 
ser urn instrumento unicamenfe ao serv@o do poder pam 
constituir tambPm urn meio de defesa dos servidores perante 
eventuais abusos desse mesmo poder. " 

0 process4 disciplinar, portanto, estA associado a ordem e a Justi~a, 
que sao deveres dos dois Iados: dos servidores e do Poder. A Administraflo 
nao pode setvir-se desse instrumento de foma laviana ou abusiva, causando 
desordem rnaior e semeando a injustiw que a todos arneaqa. Neste sentido, A 

.- 

l6 Manuel M-Henriques - Procedimenlo Disciplinur, 3' edi*, Ed. Rei dos Livros, Porto, I997. 
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enqa de Montesquiau: "A injustip feita a urn B uma ameaqa 
-.-2 . .* . , . . >  

.+ -..-. . _ . . 
Marcelo Caetano, na obra Do Poder Disciplinar, ledona que "0 

disciplinar consiste na possibilidade de aplicar san@es corretivas aos agentas 
que pelo seu procedimento embaracem ou de qualquer modo prejudiquem o 
perfeito funcionamento dos setviws, expulsando-os ate se for o caso disso.". 

' V4-se, assim, a pressuposto fundamental para a puni@o: embaraco ou 
preiuizo ZI regularidade do servico. E observa-se, na liqgo, o fim a ser 
alcanpdo: a correHo. 'A partir disso, sustentarnos que, sempre que possivel, 
deve-se cortigir o funcionhrio, devolvendo ao serviqa urn profissional melhor. 
Quando nao e possivel, face a gravidade, corrige-se o sewiqo, expulsando a 
cdlula cancerigena, cuja presenqa, nga sendo extirpada, possa se rnultiplicar a 
todo tecido, a todos os brgaos. 

A oportunidade 

0 s  principios jun'dicos da razuabiijdade e da eficigncia podem indicar o 
alcance do fim por outros mecanismos que n%o passem pela punig%o estrita. A 
questao foi muito bem examinada a partir do Direito alemao, ao introdurir na 
materia disciplinar o principio da oportunidade. 

O principio da aportunidade corresponde, na Alemanha, 
discricionariedade da a ~ 8 o  - Handlungsermessen. 0 modelo, idealizado por 
Mayer, em Bertim, em 1963, tratava, corn efeito, da oportunidade da a@o 
disciplinar, flexibilizando a obriga~ao de punir a funcbnArio. 0 poder disciplinar, 
no que diz respeito a aplicaGo de penas, nesse contexto, ganha carAter de 
faculdade, n8o 8 urn poder-dever. A Administras%o teria urn juizo discriciondrio, 
podendo discemir sobre a conveniencia ou nSo de aplicar puni~go ao agente, 
identificando, no exame de casos cancretos, outras solu$bes que alcancem a 
finalidade corretiva do controle disciplinar. 

A primeira leitura poderia identificar a inviabilidade dessa medida no 
Brasif, face a legisla@o aparentemente engessada. E urna ordem, repetida nos 
estatutos da Uni%o, Distrito Federal, Estados e Municipicls: que a autuMade 
que tiver conhecimenfo de irreguladade no serve0 prjslico B obtfgada a 
promover a imediata apura~80. Se nao o firer, poderia incorrer em improbidade 
administrativa. carno estA na Lei no 8.429, art. 11, !I. E, dependendo da causa 
do ato omissivo, ter-se-ia os crimes de prevaka@o ou condescendencia 
cnrninosa. 0 interesse pdblico, portanto, seria indisponivel por absolute, 

Entretanto, essa B uma leitura sem lentes. dque a lei manda & apuar (o 
que nao significa necessariamente aplicar sanges). A autaridade nao pode ser 
omissa; n%o pode deixar de tomar conhecimento e adotar as medidas 
identficadas np universo juridica. 

E preciso, assim, ler o que estA nas entretinhas ou nas notas explicativas 
do verdadeiro Direito Disciplinar. O pn'ncipio da opodunidade, corn efeito, n%o 
pode ser confundido corn renhcia de poder, corn disponibilidade do interesse 
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publico. Pelo conwdrio, incorpora maishm poder que se da ao agent& o poder- 
dever de corrigir corn eficigncia. E, nesta linha, tern-se como referenaa, 
sempre, a devoluao da ordem e a garantia de uma solu&o iusta. lsso atende 
ao interesse publico muito alkm de medidas rneramente formais, inbcuas no 
resultado. 

Ve-se, portanto, que compete A autoridade administrativa promover a 
apura@o de todas as infraq6es. N%o significa necessariamente a instauraHo 
de process0 disciplinar em todos os casos. Uma mera averiguaqio pode 
esclarecer o fato e, identificando os presupostos, que vamos apontar neste 
trabalho como "demarcadores de condu,@", e possivel realiar o ajustamento 
de conduta do agente infrator. 

Nos jogos desprtivos ha regras e ha 
6rbitros.- Nao basta estabelecer as regras, sern 
que urn terceiro, neutro, se ponha a fiscalizar. E o 
papel, por exempLo, do arbitro no futebol. 

0 arbitro, por sua vez, nao retira de campo 
o jogador que, por descuibo ou inabjlidade, toca 
corn a mao na bola. Marca a falta, sern 
necessariamente estabelecer puniqao. Deixa para 
advertir, corn cartao amarela, se perceber 
esperteza; e expulsa o atleta, se ete repetir o ato 
ou o cometer peia primeira vez corn a consciencia 
de prejudicar terceiro. 

Isso e controle de disciplina. Por que a 
Adrninistraqao Pljbtica nao aprende corn esse 
raciocinio, que e cornpreendido por qualquer 
moleque em futebol de varzea? . . . . . .  

AJUSTAMENTO DE CONDUTA E TRANSACAQ 

TransacHo penal 

A Lei no 9.099195 e considerada par grandd parte da doutrina como urn 
marco no Direito Penal-Processual brasileiro. A nova legisla~ao, gue criou as 
Juizados Especiais Criminais, realmente introduziu urn novo paradigma na 
ordem juridico-penal national: o da justiga criminal consensual. Urn dos 
i nsti tutos despenalizadores regutadas pela lei e a transa@o penal. 

0 aA.76 da Lei no 9.099195 enuncia: 



"Ad. 76 - Havendo representa~ao ou tratando-se de crime de 
a ~ B o  penal pdbljca incondicionada, n8o sendo caso de 
arquivarnento, o Minist6rio Pr5blico pod& pmpor a aplicaqd o 
imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser 
especificada na pro posta . " 

Para a Escola Paulista do Ministerio Pliblico, 

"A transa~fio penal B institute jurfdicd novo, gue atribui ao 
Ministerio Pliblico, titular exclusive da aqao pen a1 priblica, a 
facuidade de dela dispor, desde que atendidas as condiqdes 
previsfas na Lei, propondo aa autor da infra~ilo de menor 
potencial o fensivo a aplica~do, se m dendncia e instauraqilo 
de processo, de pena nao privativa de liberdade." 

Ada Pellegrini Grinover comenta: 

"Em sua aparenfe simplicidade, a Lei 9.099/95 significa uma 
verda deira revoiu~do no sistema processual-penal brasileiro . 
Abrindo-se Bs tendencias (...) cunhou urn sisterna prdprio de 
Justiqa penal consensual que ndo encontra paralelo no 
direit o cornparado. 

Assim, a aplica@o imediata de pena nil0 privativa da 
liberdade antes mesmo do oferecimento da acusaqdo, ndo sd 
rompe o sistema traditional do nuila poena sine judicio, 
coho at& possibilita a aplica~do da pena sem antes discutir a 
questao da culpabiljdade. A aceita$& da proposta do 
Ministerio PublicQ #do significa reconhecimento da 
culpa bilidade penal, como, de resto, tampouco implica 
reconhecimento da responsa bilidade civir'. 

A transa~ao penaf, assim, 4 urn verdadeiro mitigador do 
principio da obrigatoriedade da a ~ d o  penal, visando permitir a 
realiza~so de politica criminal mais eficaz. 0 objetivo maior principal e - 

? . -  em vista e a repara~zo dos danos sofridos pela vitirna e a aplica~Ba 
.- . . de pena n5o privativa de liberdade, mas que efetivarnente leve o 

individuo a urna reflexio. 

Como em toda materia juridica, ha controvkrsias acerca da 
interpretaqao das intenqbes do legislador e dos reais efeitos da prdpria 
lei. HA doutrinadores que entendem que a sentenGa proferida nos autos 
onde B formulada a proposb de transaflo penal B nao somente 
homologatbria como tambem condenatdria, tanto que pode ser 
executada. E a Teoria Geml do Processo ensina que sb as sentensas 
condenathias podem ser executadas. 

O que interessa ao present8 estudo e compreender que: 



- 0 Direito Penal esta evoluindo, para dar respbstas rapidas 
e justas. 

- Mesmo em materia criminal, o Estado pode abrir m8o de 
penas convencionais, buscando outras solu#ies (rnulta ou 
privaflo de direitos), de forma a alcanwr urn rnelhor 
resultado, dentro da finalidade da pena e dentro do espirita 
de prote@o social. 

- 0 Direito Disciplinar, que tern natureza similar, n8o pode 
ficar engessado, preso a procedimentos ineficazes. Precisa, 
tarnbkm, arejar. 

Urn preso, no sisterna carcergrio, custa cerca de R$ 
800,OO; a fiscalizag3o de quem cumpre, pena 
aiternativa custa R$ 60,00. 0 indice de reincidencia 
de urn presidiario e de 70% a 80%; no caso de 
penas alternativas, cai para, 12%. Mas ainda se 
prefere mandar para cadeia, corn estupradores e 
assassinos, quem furtou urn frascu de xarnpu. 

0 mesmo tern acontecido na esfera disciplinar. Urn 
process0 simples, sem delongas e incidentes, custa 
em torno de R$ 60 mil para a Administraqao Publica 
federal. E as corregedorias est%o cheias de 

. - 
l ,I . ocorrQncias que poderiam resolver em 24h, a custo 

pouco acima de zero, corn alto grau de probabilidade 
de recuperar o funcionario e melhorar o service. 

Adustamento de conduta 

0 ajustamento de conduta 8 medida adotada administrativamente pelo 
Ministbrio Pliblico, corn larga aplica@o em quest6es-ambientais e em defesa 
das relaqdes de consumo. O Parquet, tomando ciGncia dos fatos, tern a 
fawldade de compor cam a park (pessaa fisica ou juridic@, revertendo a a@a 
que vinha sendo intentada. A finalidade de pmt-o da sociedade ou de 
interesses difusos e plenamente atendida pelo cumprimento das obrigaqdes 
assumidas em termo de ajustamento. 

Qua1 medida a adotar em masria discidinar: transacao ou 
aiuslamento de conduta? 

De urn lado, poderia parecer que o instituto da Wnsa@o, face a 
natureza penal a que corresponde o Direito Disciplinar seria a mais ajustada. 



atanto, nao nos parece a que efetivamente dev 
~mposi$bes em termos de disciplina., 

Jotada nas 

Corn efeiio, a transaflo & uma pena aplicada cum o consenso da parte. 
Q que se quer, no entanto, 4 redesenhar o cornportamento do funcionArio, 
corrigindo objetivarnente aquela conduta que se apresentou inadequada. Neste 
particutar, o ajustamento de conduta 8 o caminho que mais se aproxima desse 
resultado. 

A transaHo, tambem, B feita perante uma autoridade julgadora e 
firmada no corpa de urn processo. Tanto que pode ser executada, embora 
alguns doutnnadores questionem a constitucionalidade dessa execugo. 0 
ajustamento de conduta, par sua vez, 8 pracedida em nivel adrninistrativo. 
Logo, urn procedimento que melfior corresponde A prdtia de controle da 
disciplina, quando se quer, cam efeito, wuperar o individuo. 

Ha necessidade de expressa previsiio em lei? 

Ja se viu que a Lei do Processo Administrative debrmina urna atua@o 
de acordo corn a lei e o Direito. E o Direito contempla, entre 0s seus pilares, o 
principio da oporfunidade, pelo quai a autoridade tern um espap discricionhrio 
para enctlntrar urna solu$io, que nao seja aplica@o de pena. Mas hd que ser 
urna medida que melhor atenda a finalidade e a eficiencia. 

0 fato de dispor dessa discricionariedade, M a  da ao gestor o poder de 
inventar soluq8es. Deve recolher modelas referenciais do pr~prio Direito. No 
caso, o ajustamento de conduta, par tudo o que aqui se disse, mostra-se a 
fbrmula ideal, tanto no que diz respeito ao alcance do resultado quanto na 
consistencia juridica. 

No antanto, para dar maior seguranp am aplicadores da disciplina, B 
conveniente que uma Instru* Norrnativa (Governador, SecmtBrio, Ministro) 
ou RecomendaMo (Corregedor-Geral) discipline, intemarnente, o em prego 
dessa medida17. Validas para sustenu-la juridicamente as raziies postas no 
presente estudo. 

Perfeito delineamento dos fatos e da autoria 

0 ajustamento de conduta exige, em primeiro lugar, que a autoria e a 
materialidade estejam perfeitarnente delineada~.~ NBo se pode, por 6bvio. 
pensar na medida diante a urna autoria desconheada.. Tambkm B fundamental 
que o fato, em toda a sua extensao, estejq psrfeitsmerate mapeado. Quando 
urn ou outro n io  estiver esclarecido, irnpde-se a sindidncia, como instturnento 
de investigaqao. 

" Ver modelo no presente imhho. 



;
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A hipótese mais provável de aplicação de novo instituto é quando o
funcionário admite a ocorrência. Ele, informalmente, confessa. Neste caso,
cabe à Administração examinar os pontos seguintes, que vamos chamar de
demarcadores da conduta:

a) Identifica-se, na conduta do agente, algum nível de perversidade
(má-fé, desvio de caráter, má índole, desprezo com direito de
terceiros)?

b) O fato foi praticado contra administrado, com consciente afronta
aos direitos da cidadania?

c) O fato foi praticado com ofensa a autoridade?
d) A ocorrência gerou, objetivamente, comprometimento à

regularidade dos serviços?

Diante as respostas negativas às questões acima, pode-se entender como
possível a medida alternativa de ajustamento de conduta. Neste caso, não se
está a frente de um criminoso, de um indivíduo de personalidade disforme; o
fato não representou lesão expressiva no tecido social; o serviço não foi
comprometido no seu resultado final; a autoridade está preservada, na medida
em que o funcionário não a colocou em xeque. Então, a resposta do Estado
deve ser:

. pelo conhecimento da ocorrência,

. pela identificação do real espectro da conduta;

. pela adoção de uma medida que atenda a eficiência,
restabelecendo a correção nos procedimentos do funcionário,
fazendo-o entender e adotar, doravante, uma conduta regular.

Histórico funcional

Deve-se considerar, ainda, o histórico funcional, o que não significa
apenas o formal exame da ficha funcional. Esta, muitas vezes, é uma peça de
ficção, que não reproduz a realidade da vida do servidor. A manifestação
informal de chefias pode ser uma boa referência.

Na medida em que o próprio funcionário admite a falta que cometeu,
está, com isso, demonstrando o seu caráter. A confissão é, por si só, uma auto-
punição. Os psicólogos dizem que toda a vez que o indivíduo assume uma
culpa, de fato realmente cometido, está inconsciente estabelecendo o seu
próprio castigo. Uma culpa na consciência pesa. tanto quanto uma cruz de
madeira maciça arrastada sobre os ombros, como no martírio de Cristo.

o grande castigo para o funcionário não é a
eventual aplicação da pena formal. O castigo real,
penoso, é o processo, desgastante, humilhante,
juridicamente inseguro. Se o funcionário não for um
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individuo perverso, mau-caráter, doente moral, passará
por um aniquilamento fisico e psicológico de seqüelas
irreversiveis. E se esse processo não for precedido de
pressupostos reais, será uma violência descabida Ou,
tecnicamente, um constrangimento ilegal.

O processo disciplinar, portanto, é um
constrangimento que, para ser legal, precisa estar
revestido de um pré-levantamento de um fato grave,
com autoria identificada em sindicância ou outro meio
de investigação. Não sendo assim, será uma violência
que, não raro, agride a dignidade humana. Vale, nesse
sentido, a advertência de Dalmo de Abreu Dalari, que
ensina que respeitar a dignidade da pessoa não é uma
recomendação: é uma norma juridica, posta na
Constituição Federal. "Qualquer medida que contrarie o
prlncipio da dignidade humana é inconstitucional", diz
° jurista. O respeito à dignidade, portanto, não é um
conteúdo programático da Carta, mas uma norma de
aplicação eficaz.

O ajustamento de conduta, no plano disciplinar,
portanto, contempla esse principio, na medida em que
oferece uma solução que atende ao interesse público,
sem agredir levianamente a dignidade da pessoa.

o anestesista e o cão

Um médico anestesista, de 32 Anos, funcionário da Prefeitura de um
Município no interior do Paraná atendeu, no hospitalj3úblico, o seu cachorro de
estimação, da raça rottweiler, que havia machucado tJma pata. Um auxiliar do
serviço de raio X o ajudou.

Segundo consta em autos de processo disciplinar, o médico teria
chamado o auxiliar, numa manhã de domingo, porque um portão caíra sobre o
animal. Os dois foram ao hospital e estavam na sala de raio X quando uma
enfermeira abriu a porta e estranhou a presença do cachorro. Acionou a
direção, o local foi interditado, passou por uma desinfecção e, logo, voltou a
prestar atendimento normal aos pacientes comuns. O médico, chamado à
responsaQilidade, admitiu ter errado ao levar o cão para o hospital. Mas, no
bojo de um processo, o profissional foi demitido. Junto, foi punido o auxiliar,
com 60 dias de suspensão.
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NBo haveria sotq-30 mais inteligente? Apesar do inusitado da situa@o, 
,,%o se tern noticia de dano real a terceiro; o fato n8o teria repercuss80, sa a 

. AdministraqSo o tratasse com a devida cautela, ajusbndo a conduta do 
, senridor. E, principalmente, n%o se teria privado o Municipio do trabalho de urn 
; profissional, ainda jovem, que muito poderia ascender na medicina e contribuir 

: -  corn a smiadade. Da forma como o fato foi tratado,.jogou-se uma pessoa ao 
ridicule, marcando corn femo em brasa a sua camira para o resto da vida. E 
n8a significa que, cam issa, o servi~o pu bliao teri ha ficado me1 hor. (Sern contar 
a possibilidade real de o process0 disciplinar ser anulado, anos depois, cum a 
reintegraqiio do medico e a obrigaeo de-a Prefeitura pagar todos os saldrios e 
vantagens durante o tempo em que ficou ahstado.) 

LImpeaa do c a m  

0 senridor parou o autornbvel particular na rampa de Iavagem de 
vaiculcls da repartiflo e usou o serviqo na carro. E incornto? Sem drivida. 
Mas, pela sirnplicidade do fato, seria MI fazer corn que esse agente 
compreendesse, numa conversa, o erro cometido; niio seria dificil passar-lhe a 
id6ia da separaqo entre a coisa pliblica e o interesse particufar. Qualquer 
pessoa de rnediana intetigencia absorveria uma Ii@o acerca da moralidade no 
exercicio das suas fuy6es e, parlir dali, em cornpromisso formal, seguramente 
se tomaria.uw funciondrio melh~r, 

. . . I  . < -  . . 

Ou s& que instaurar urn proce&o dark resultado melhof? Quai a 
puni@o a ser aplicada na esphe? Qu- a AdministraMo gastaria para 
resolver a causa? Quantos o u h s  senridores seriarn envolvidos na 
desgastante tarefa de pmessafl  E - o que B mais importante - o que 
resultaria de pfoveitoso em tuda isso? 0 Poder Publico, a partir de uma 
puni@o, pds constrangedor processo, paderia contar corn urn funcionrio 
melhor, mais disposto e mais capacitado para o seu oflcio? 

I ... . . . , .. 

PlZo P a gravidade da pena que desencoraja 
,. , . .  a infraqao. 0 que desestimula o ilicito, 

.G. .:4.- - . - i  , 

- I  -. : 

penal ou administrative, e -a presteza da 
resposta. 

I , - , . , , . 
< a  . 

Cabe ajusbmento de conduta ap6s sindiHncla? 

Podemos encontrar situ-0 na qua1 o fato tern autoria desconhecida; 
ou, conhecida, o servidor a nega. Negar, por si $6, n3o 8 necessariarnente urn 
desvio de personalidade. E uma defesa natural. Como se viu acima, assumir 
culpa e aplicar urna auto-pun-o. E nem todas as pessaas, pela sua estrutura 
emotional, agem nessa linha. Ademais, os funcionarios t6m medo, muitas 
vezes, da bumracia desumana, que faz desencadear medidas de 



constrangimento que representam, por si mesmas, urna violencia muito maior 
do que a penalidade a que poderiam estar sujeitos em face da ilicitude da 
zonduta. Nessa linha de raciocinio, a Administraeo e levada, em muitas 
ocasibes, a buscar provas (inclusive via sindicancia), deixando o funcionari o 
inquestionavelmente frente A sua propria culpa. Neste caso, nao esta 

-$ lrejudicada a andlise dos pontos que chamamos de demarcadores da 
3 .  

conduta. .Ou seja, procede-se igualmente a anhtise daqueles itens que podem 
identficar, coma salu@o, o ajustarnenta de conduta. 

Cabe ajustamento de conduta ap6s a instru~Io do processo? 

0 s  fundarnentos postas na quest& anterior podem ser trazidos para o 
process0 disciplinar. Uma vez instaurado processat B possivel que a autoridade 
p rocessante, ao exami nar os demarcadores da conduta identifique urn 
quadro que, ao leiga, poderia parecer rneramente benign0 ao acusado; ao . 
profissional, corn responsabilidade cientifica, surgiria, no entanto, como solu@o 
justa e eficiente, atendenda aos reais valores que o Direito tutela. No caso, o 
restabeiecirnento da ordem, agindo dl~tamente  na consci&ncia do 
infrator. 

Contra essa posi@o, poderia vir o argument0 de que a lei nao preve a 
medida. Ou seja, de que ngo hA previsau na estatuto a autarizar que se 
substitua a aplicaflo de penalidades por urn temo de ajustamento ds conduta. 
Equivaco! A Lei do Processo Administmtivo (Lei federal no 9.784199), ao tratar 
dos critkrios que orientam os processes administrativos em geral, estabelece, 
como prirneiro deles, a atuaqdo de acordo corn a lei e o Direito. Ve-se, 
portanto, que a lei (estatuto) n8o esgota o raciocinio juridico. 0 Direito, como 
ciencia, B muito mais amplo, incorporando, al6m da lei, a doutrina, a 
jurispmdencia, os costumes, a analogia e os principios. nesse cenfirio, amplo 
e uerdadeiramente cientiflco, que devemos buscar soluq6es. Restringir esse 
leque 8 desconhecer o gue o prdprio legislador quis; B limitar a aqao do Estado 
A praticas bumBticas, sem logica juridica e sern resultado eficiente. 

Entao, a Relatdrio da comissio processante, presentes os pressupostos, 
pode, sob fundamentaq%o, recomendar que sa adote a medida altemativa. Urn 
dos elernentos a serem considerados, no cotejo cgm os demarcadores da 
condufa, B a confiss8o. Afinal, n8o pade haver ajustamento de conduta sem 
que o servidor concorde. E, para tanto, ele precisa expressamente recanhecer 
a sua falta ao ser interrogado. 

t 

0 desembargador Jose Renato Nalini, do 
Tribunal de Justiqa de S,ao Paulo, em entrevista a 
pu blicaqdes do grupo editorial Consulex, disse: 
"Juiz que s6 Le Direito, s6 enxerga processo e s6 
vive nesse ambiente e uma pobre criatura." 



De fato, o raciocinio de quem examina a 
conduta alheia precisa estar arejado. E precis0 ler 
psicologia, sociologia e tudo o que disser respeito 
as humanidades. 50 assim, trabalhar-se-a corn a 
cigncia juridica, que e cigncia humana. 0 rnunda 
nao se eszota nas leis ficticias, rnutaveis e faliveis 
ctiadas pelo hornern. Estas, precisam ser 
interpretadas em harmonia corn as leis do 
Universe. 

Portanto, quem trabalha corn controte da 
disciplina tam bem precisa cornpreender que ha 
vida alem do t h u l o  (ha vida atem dos autos de 
urn processu). 

A medida nao pode ser imposta 

0 termo de ajustamento de conduta nao pode ser imposto. Enquanto a 
apli-0 de penalidade B urna imposgao, o ajustamento B uma composi@o. 

A punieo $6 pode decoffer do devido processo legal, presentes os 
elementos indicatives da resparisablidade e exercidas o contradit6rio - e a 
ampla defesa. Ou de uma transa@o, na qua1 a parte aceita uma pena (mesmo 
assim, esse ponto da Lei que trata das transages e senamente questionado 
por juristas de escol). , Em . regra, a pena B imposta, a m o  resultado de urn 
julgamento. 

No caso de processo, corn puni@o, o julgamento results do 
convencimento da autoridade, que impere, no exerctcia da potesbde do Estado, 
o castigo previsto para aquela in-o disciplinar. 0 ajustamento de conduta, 
por seu tumo, B uma sotu@o que decorre do encontm da vantade do agente 
corn o interesse da AdministraGo. 0 funcjonario quer evitar urn processo 
disciplinar; a AdministraMo quer recompor a ordem. 0 funcionario admite o seu 
erro; e a Administra@o o ganha de volta, mais consclente dos seus deveres e 
rnais apto para o oficio. 

Possibilidade de sobmstar o pmcesso - 
1 

$ perfeitarnente possivet que, instaurado processo, vislumbre-se, no seu 
bojo, todos os elementos sinaliidores de urn ajustamento de mduta. Nesse 
caso, 8 llcito iS AdministraMo adotar a medida, sobrestando o process0 por 
deterrninado tempo sob a condis%o do efetivo cumprimento do cornpromisso 
assumido pelo servidor acusado. 



0 ajustarnento de conduta B medida que, como vimos, presenies os 
requisites, pode ser adatada para servidures, funci~nArios esaveis, regidos por 
estatutos prbprios. Entram, aqui, os militares. 

0 militar das Forqas Armadas e o policial militar (e Corpo de Bombeiros 
militar) tern uma rigidez maiar nas namas disciplinares e na exigbcia da 
resposta diante as irrfraqdes que comete. 0 s  tribunais, no entanto, tern 
estendido a esses agentes as mesmas garantias que se dB aos acusados em 
geral. A ConstituiHo n8o limita, a esses profissionais, o exercicio da defesa. 
Toda punigo deve ser precedida do devida pmcessa legal; e nenhuma delas 
escapa do crivo do Poder JudiciArio. Assim, aplicar puniMes, como regra 
inflexivel, n%o & exemicio do melhor Oireito e n8o significa necessariamente o 
atendimento do interesse pdblico. preciso manter os olhos no node, na 
finalidade. Enfrentar os indiuiduos de condutas perniciasas; prestigiar os 
principios da AdministraHo e a regularidade dos ser/ips. De outro turno, 
compreender determinadas condubs, que podern ser revertidas pela reflex& 
do agente. 

0 s  empregados publicos, celetistas, tern as garantias do processo, como 
deddida pel0 Tribunal Superior do Trabalho, no ctAssico Enunciado no 77: 

Nula t+ a puni~do de empregado se ndo precedda de inqu&rifo ou 
sindicancia internos a que se obmou a empresa, por norma 
regulamentar. 

V&-se, porlanto, qua, se a empresa possui nonna intema prevendo que 
os seus empregados pliblicos sornente sedo punidas a p b  uma apura~ia 
regular, essa garantia se incorpora ao contrato de trabalho. Logo, ningukm 
padera ser punido sern, antes, passar pel0 expediente apuratdrio. 

Muitis vexes n8a ha ngrmas internas, mas urn acordo coletivo 
estabelece a garantia. Assirn, as empregadas, publicos tambkm sao 
subrnetidos a expedientes pmcessuais, cuja denominaHo varia (sem critkrio 
tecnico) de instituiMa para institui~ao. Assirn, ora esses expedientes s%o 
nominados como inqueritos admjnistrativos, ora como sinddncias. AS vezes 
at4 aparecem como deveriam ser: p m e s s o s  disciiplinares. Pw autm tumo, a 
eles se aplica o mesmo raciocinio defendido nesqe trabalho. A AdministraHo 
pode vislumbrar, no ajustamento de candub, a medida que mais se ajusta ao 
restabelecimento da ordem. Sempre, evidentemente, examinando, como 
refemcia segura, os pontos que sugerimos como dema~adores da conduta. 



PARIAMENTARES, MAGISTWOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 

Nas Casas parlamentares tambem s8o levados a efeito processos 
res, namalmente par viola@o ao chamada "decaro parlamentat'. 
propdsito, B uma figura aberta, que dB ensejo a interpretaqbes 

elAsticas. A interpretaq30, no entanto, ainda que permita elasticidade, nao deve 
abrigar arbitrariedade ou n8o dispensa i t edos  objetivos e razodveis. A 
possivel falta de decoro deve ser avaliada in casa concrete, levando em conta 
a preservaqiio de principios, como legalidade, moralidade e impessoalidade, 
assentados corn relevo na ConstituiMo Federal. E examinando-se sempre a 
quesuo da perversidade. 

0 s  mesmos pontos demarcadores de conduta podem ser considerados 
nos processos Btimdisciplinares a que sao submetidos as membros de 
Parlarnentos - CBmaras Municipais, Camara Distrital (Distrito Federal), 
Assembl&ias Legislativas e as duas Casas que cornpaem o Congresso 
Nacional. 

Na rnesma linha, podem atuar os Conselhos de Classe (Ordem dos 
Aduogadas do Brasil, Conselha Federal de Medicina, Conselho Federal de 
Odontologia, Conselho Federal de Enferrnagem, Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia etc). A aplicago e valida, atnda, para a 
controle da disciplina na magistratura e de agentes do Ministerio Pubtico, 
ampliando as possibilidades (e efidcia) do controle da regularidade dos 
oficios. 

Entenda-se, deftnitivamente, que nao se defende, corn essa propbsta, a 
imgunidade. 0 que se sustenta 8 a necessidade de uma resposta ~ p i d a  do 
Estado, que atenda seguranqa jutidica e Mciencia. Resultado justo para o 
infrator, associado ao restabelecimento da ordem. sue 8 o sue efetivamente . . 

ssa a sociedade. 

0 AJUSTAMENTO DE CONDUTA E AS COMISSQES DE ETICA 

,.,,, A Comiss%o de ~ t ica  Pllblica do Govemo Federal, cam absoluto acerto, 
a ajusbmento de conduta uma forma de compor incidentes. Em outubro de 

2007, a Comisao precisou enfrentar a situa@o de um ministro de Estado que 
lnsistia em se manter na presidencia do Diretdrio Nacional do seu partido 

co. Ao solicitar esclarecimentos do ministro, a Comissao tinha tr&s 
' alternativas: q 

t$-- - - :I' *: a r  p ' .  a) censurar; 
.< . 

4 b) fazer ajustamento de conduta; .- c) recomendar ao presidente da Repribtica a exoneraHo d~ ministro. 

0 ajusbmento de conduta, partanto, era visto aqui, pela Comiss4o de 
~ t i c a  Pliblica coma uma possibilidade, uma vez que o seu papel 6, antes de 
tudo, pedapogico. 



Quem pod@ propor e produzir o ajustamento de conduta? 

Nao havendo previsao em norma interna, entendemos que a proposta 
da conduta ajustada - e a elabora@o do mpectivo temo - pode ser feita a 
partir das recomendafles seguintes: 3 .  . . 

a) Pelo Corregedor-Geral, tomando conheamento de oficio da 
ocorrencia. Neste casa, pmduzirA diretamente a terrno ou 
determinara que comgedores da equipe o fapm. 

b) Por corregedores, que podem recomendar a medida ao Corredor- 
Geral; ou produzi-la diretamente, encaminhamlo ao Corregedor-Geral 
para homologa@o. 

c) Pelo senrip juridico, antes da instauraHo do p m s s o ,  quando 
identificados 0s sinalidores que permitem o ajustarnento de 
conduta. Neste caso, sob Parecer, recumenda-se A autoridade que 
determine a elaboraeo de temo, o que pode ser feito pelo pr6prio 
senrip juridico, pefa Corregedoria, por comissfies permanentes de 
disciplina ou pelo 6rgao de RH- 

d) Pelas comissdes, em Relatorio, recornendando a autoridade a 
adoflo da medida. 

e) Pela prbpria autoridade, de oficio, antes da instauraqw do processo; 
au am o Relat~rio, quando idemcar na pmva os elementos que 
autorizam e recornendam essa soluq3o. 

A Corregedoria pode buscar assessoramento de psicdlagos? 

Nenhuma atividade B estanque. precis0 arejar can a busca de 
conhecirnentos especializados em Areas que tern mla@o m o 
cornportamento humano. Assim, a Corregedoria modema deve valer-se de 
profissionais da psicologia e do servigo social, que sao capaxes de subsidiar 
corn infomaNes que ajudam a explicar as @es e re-s de pessoas 
envokridas em incidentes fundonais. 

Vimos que o enfrentamento, ao nivet de p&sso, deve tevar em wnta o 
cardter pemicioso do agente. Logo, psic6logos e assistentes sociais sao lfteis 
ao auxiliarem na avaliaqao da personalidade do agente e no exame de fatores 
externos que, de alguma forma, contribuiram para o comportamento do 
sew idar. 

Obviamente, isso deve ser feito de uma foma desburocratizada. 0 
ajustarnento de conduta e uma resposta dlere. Serd U o  mais eficaz quanto 
mais rapid0 aconter .  Logo, n& se pode desencadear procedimentos 



CO~II~IEXOS, demorados, formais, que acabam por produzir estresse, 
constrangimentos, e, POF conseguinte, esvaziar o sentido dessa medida. 

Qua1 B o procedimento ideat? 

Tomando conhecimento da ocorrencia e, nela percebendo que, a 
pnncipio, estao presentes os pressupostos da medida, a autoridade poderd 
adotar os seguintes procedimentos: 

- - 

a) deterrninarA a profissional do serviqo de controle da disciplina 
que fa@ uma instruHo sumaria; 

essa instnr@o constituira em ouvir o autor da acusaqiio e, 
hga depois, o funciundrio argiiido e a seu chefe imediato; 

o instrutor providenciara, ato seguinte, na requisis%o do 
histdrica funcional el se for o cam, consultad psidlogo elou 
assistente social, que podem apresentar inforrnaqdes 
tkcnicas, redigidas QU tarnadas a termo18. 

Confirmando os demarcadores de conduta, dos quais 
tratamos no presente trabalho, o instrutor lavrara o termo de 
ajustamento de conduta, que sera, depois, encaminhado para 
a hamologaq30 da autoridade corn pader disciplinar. 

lnsistimos que essa instruqgo seja breve e simplificada. A principio, 
numa estrutura bem organizada, toda a tramitago, da ciencia do ocorrido at4 a 
lavratura do temo, pode acontecer em urn pram de dois dias. 

A defesa pode requerer? 

O direito de postular B legitimo e estA dentro da amplitude da defesa. A 
defesa, por conseguinte pude, no curso da instrus%o de urn pwcesso 
disciplinar, sustentaf e requerer a adoqAo dessa medida curno solu@o para a 

. 1 4 ,  causa. 
. . 

A adoqao do ajustamento de conduta, no entanto, &lo 6 urn direito 
iiquida e certo do funcionario acusado, mas ele tern interesse legitimo em 
pleitear e a AdministraMo tern elementos juridicos para aplicar, uma vez 
presentes os seus sinalizadores. Desta furma, os afgurnentas da defesa devem 
ser examinados e, se procedentes, a comiss%o processante p o d e ~  orientar a 
autoridade instauradora nesse sentido. Es ta, aculhendo a proposta, 
determinard, por sua vez, que seja lavrado o respective termo. 

l8 ESSB informq2i.0 deve ser prestadta em curtiwitno p m .  N h  se Erata de Laudo Pericial, mas & 
infclrmqao que m-imk o insbutor especidmmte na awIia@o da -da& do agente ou s o b  
fatores exhmm que oontribuiram para a cmduh do servidm. 



0 metodo de controle cia dimipLina precisa evoluir, 
assim coma evolwm outros segmentos do Direib e da 
mesma foma como se modificam habitos e praticas na 
phpria sociedade. Enforcar condenados em praGa pirblica 
foi procedimento penal. Urn dia, a escravidao foi legal. 0 
wto proibida as mutheses e a trabalho sem garantia & 
salatio eram situaq6es ajustadas ao ordenamento juridico. 
Mas o mundo e as suas necessidades mudaram. 

Assim, urn dia alguem tera dificuldade para 
compreender c o w ,  para corrigir uma pequena falha de 
funcionario, era preciso &sencadear um aparelho 
bur&tico oneroso, mmplexo, que, ao fim, rewltava o 
homem e prejudicava o s e ~ p .  

5eri dificil explicar am, na eferveschda do 
s h l o  XXI, diante a urna ocwCncia que exigisse urn 
processo, a AdministrasZo ain& constituia comissZo 
especial, a semethanp dos tribunais de excqao. 

Nao sra fadl sustentar, diante as novas gera@es 
urn formato de desproporgo enbe sewidores e bandidos. 
Como justificar que os reus, criminosos de larga foha e 
grow calibre, gozavam de prerrogativas na ckfesa e no 
cumprimento & penas, enquanto am argiiidos em 
processo dsciplinar nao re lhes dam o memo tratamento? 
Pmessados antes da fonna@o de uma cutpa, eram, 
muitas vezes, humilhados, nwralmente massacrados, para, 

. . ao final, serem absolvidos, fican* corn a honra destruida 
, . e a atma em frangalhos. .. 
i-.:~: , 1: ,57*  .:?; ..! -..: + 7 DificiImente alguem conseguiri entender, 50 anos a 

frente, porqut? senridores que cwneteram pquenos erros 
eram submetidos a constrangimentos e penas, enquanto 
verdadeiras quadnlhas, dentro do s e ~ p  publico, ndo 
eram alcanpdas pehs pernas curtas da ki. 

Ou o sistema evolui, saindo da miopia e da 
mediocridade, ou pagara, diahte a histrjria, o prqo do 
ridiculo . 


