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RESUMO 
 

 

O trabalho tem como escopo análise da utilização dos conceitos jurídicos 

indeterminados no Direito Administrativo Sancionatório Disciplinar, bem como, se tal 

recurso normativo atribuiria discricionariedade ao Administrador quando do ato de 

punir disciplinarmente o Agente Público. O enfoque da obra são os efeitos causados 

– tanto no ordenamento jurídico, quanto no mundo fenomênico – quando se lança 

mão de conceitos plurissignificativos nas normas sancionadoras disciplinares, 

principalmente sob o olhar da manutenção (ou não) da segurança jurídica dos 

jurisdicionados. Para tal objetivo científico, procedemos a uma abordagem de estudo 

qualitativa do tipo exploratória, tendo como base o levantamento bibliográfico da 

literatura jurídica e filosófica disponível a fim de melhor compreender os institutos 

jurídicos envolvidos e efetivar a contraposição dos posicionamentos existentes na 

atualidade sobre os temas acima descritos, almejando compreender qual o melhor 

posicionamento por meio do desenvolvimento argumentativo das teorias atuais. Ao 

contrapor experiências empíricas coletadas por meio de julgados realizados pelo 

Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, confrontou-se a efetiva ocorrência de 

soluções administrativas extremamente diferentes em casos semelhantes, 

comprovando-se o problema de pesquisa acerca da insegurança jurídica causada 

pela utilização de conceitos jurídicos indeterminados para a punição disciplinar de 

indivíduos. Utilizamos a Teoria da Adequabilidade Normativa de Klaus Günther para 

justificar a ausência de discricionariedade da Administração na aplicação das 

punições, no entanto, formulamos uma crítica a tal teoria no que concerne a sua 

abertura para utilização dos conceitos jurídicos indeterminados. O caráter propositivo 

do presente trabalho consiste na superação do argumento da necessidade de 

manutenção de normas abertas no Direito Administrativo sancionatório disciplinar, 

com demonstração da possibilidade de uma codificação à semelhança do que ocorre 

no Direito Penal, com a garantia de respeito aos princípios da tipicidade e da 

legalidade, bem como atendimento à finalidade de prevenção geral da norma 

sancionadora.  

 

Palavras-chave: Insegurança jurídica. Conceitos jurídicos indeterminados. Direito 

administrativo. Direito Sancionatório Disciplinar.   



 
 

ABSTRACT 
 

 

The purpose of this work is to analyze the use of undetermined legal concepts in 

Administrative Disciplinary Sanction Law, as well as to examine if such normative 

resources would assign discretion to the Administrator when disciplining the Public 

Agent. The focus of the work is on the effects of using multidisciplinary concepts in 

disciplinary norms, both in the legal system as in the phenomenal world, especially in 

view of maintaining (or not) legal certainty of the courts. For this scientific objective, we 

proceed to do a qualitative exploratory study approach, based on the bibliographical 

survey of the available legal and philosophical literature in order to better understand 

the legal institutions involved and to make effective the counterposition of the current 

positions on the above topics described. The aim is to better understand the best 

positioning through the argumentative development of current theories. In contrasting 

empirical experiments collected through sentencing carried out by the Military Court of 

Minas Gerais, it was found the reoccurrence of extremely different administrative 

solutions in similar cases, demonstrating the appropriateness of the research problem 

on the topic of the legal uncertainty caused by the use of concepts for the disciplinary 

punishment of individuals. We use Klaus Günther's Theory of Normative Suitability to 

justify the Administration's lack of discretion in the application of punishments; 

however, we formulate a critique of such a theory regarding its openness to the use of 

indeterminate legal concepts. The purpose of this paper is to overcome the need to 

maintain open standards in disciplinary administrative law, demonstrating the 

possibility of a codification similar to what occurs in Criminal Law, with the guarantee 

of respect for the principles of typicity and of legality, as well as attending to the 

purpose of general prevention of the sanctioning norm. 

  

Keywords: Juridical insecurity. Undetermined legal concepts. Administrative law. 

Disciplinary Sanctionary Right. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Direito Administrativo Sancionatório Disciplinar cuida da regulação e 

imposição de sanções punitivas aos Agentes Públicos quando cometem alguma 

conduta proibida pelo ordenamento jurídico; esta conduta denomina-se infração 

disciplinar, e, em grande parte das vezes, após um procedimento apuratório, há 

previsão de uma punição do acusado. As penas previstas aos Agentes Públicos 

diferem de estatuto para estatuto, sendo as mais leves de advertência verbal ou 

escrita até a pena mais gravosa a demissão. 

 Diuturnamente lidando com os referidos estatutos, percebemos que em todos 

eles há previsão de infrações que carregam em seu bojo conceitos jurídicos 

indeterminados, também chamados de fluídos, elásticos, plurissignificativos. Tais 

conceitos são assim denominados pois não possuem um sentido aferível de pronto, 

ou seja, após sua leitura, o indivíduo precisa realizar um exercício interpretativo para 

compreender seu objeto e sua extensão. 

 A gênese de toda esta pesquisa se deu pela inquietação gerada nesta 

pesquisadora quando vislumbrava a utilização recorrente dos conceitos jurídicos 

indeterminados – mais especificamente os termos “honra pessoal” e “decoro da 

classe” – como fundamentadores para instauração de processos administrativos 

disciplinares e, ao fim, em alguns casos, para imputarem a pena de demissão aos 

militares de Minas Gerais.  

 Necessário sopesar que o recorte feito no Estatuto dos Militares de Minas 

Gerais é apenas de caráter prático, sendo que conceitos jurídicos indeterminados 

semelhantes aos citados acima são repetidos na quase totalidade dos Estatutos e 

Códigos Disciplinares dos Agentes Públicos, não só no Brasil, mas na maioria dos 

países ocidentalizados. A justificativa geralmente exposta para tal fato seria a 

impossibilidade de esgotamento normativo de todas as condutas que possam ser 

cometidas pelos agentes públicos no exercício de suas funções. 

 Percebemos, empiricamente, que o uso destes conceitos plurissignificativos 

carrega consigo uma insegurança jurídica aos tutelados, que não conseguem se 

autodeterminar de acordo com a norma disciplinar, uma vez que seu conteúdo não é 

apreensível de pronto, ficando a cargo do aplicador da norma a tarefa de interpretar 

os conceitos indeterminados e subsumir os atos praticados – a posteriori – na referida 

norma. 
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 Soma-se esta indeterminação dos conceitos ao fato de que, em grande parte 

das carreiras, não há uma única comissão julgadora ou autoridade responsável pela 

efetivação da punição dos atos disciplinares, havendo uma grande capilaridade destas 

(principalmente em grandes carreiras, espalhadas por um território – como o caso dos 

militares estaduais), denota-se uma grande dificuldade de firmarem-se precedentes 

de posicionamentos administrativos, criando-se situações de decisões 

completamente diferentes em casos absolutamente semelhantes. 

 O trabalho contém seis capítulos com os seguintes enfoques: além desta 

primeira introdução, o segundo capítulo analisa o ato administrativo sancionatório, 

perpassando por seu conceito e buscando um aprofundamento na principiologia a ele 

aplicável; percebemos que não há consenso doutrinário sobre o tema, havendo 

grande divergência entre autores consagrados em relação a quais princípios regeriam 

o ato administrativo sancionador. O critério de eleição dos princípios estudados no 

presente trabalho foi o utilitarista – analisamos princípios do ato que são capazes de 

influenciar nesta pesquisa – e, com isso, escolhemos os seguintes princípios: devido 

processo legal, segurança jurídica, legalidade, tipicidade, proporcionalidade, 

razoabilidade, direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como, por analogia, 

analisamos alguns princípios do Direito Penal que podem ser aplicados no processo 

administrativo sancionador, sempre sopesando e diferenciado as normas e, 

consequentemente, os desdobramentos destas diferenciações e independência dos 

âmbitos criminal e administrativo. Em uma análise a contrario sensu, também 

defendemos a não aplicabilidade do princípio da presunção de legalidade/legitimidade 

do ato administrativo quando no deslinde do Processo Administrativo Sancionador. 

Neste capítulo, ainda, analisamos a finalidade do ato administrativo sancionador, 

ponto fulcral do trabalho por ser o fio condutor que ao qual o ato deve perseguir até 

alcançar seu objetivo; em primeiro lugar, todos os atos devem sempre açodar o 

interesse público, pedra de toque do Direito Administrativo e princípio guia maior – 

caso não se atinja o interesse público, certamente o ato foi acometido de desvio de 

finalidade. Mas, ainda mais profundamente, é imperioso perceber que o ato 

administrativo sancionador, para além do interesse público, possui uma finalidade 

bidirecional: a direção interna do ato é percebida quando vislumbra-se que o mesmo 

serve de limite e controle ao poder do Estado, impondo regras e limites ao ius puniendi 

estatal. Em outra direção, externamente, existem duas correntes sobre a finalidade do 
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ato: o ato poderia ter caráter preventivo – e sua existência serviria para desestimular 

o cometimento do tipo nele previsto, o que ocorreria través da percepção da 

possibilidade de punição e autodeterminação individual em sentido oposto ao proibido 

para evitar a retaliação – e, poderia ter cunho retributivo, quando o Estado vinga o mal 

sofrido infligindo ao infrator um mal institucionalizado (a pena). Após tais exames, o 

capítulo primeiro se debruça sobre o objeto efetivo do trabalho, a sub espécie do ato 

administrativo sancionador, o ato que tenha matéria disciplinar. O direito 

administrativo sancionador perpassa diversas áreas como a normatização do trânsito 

e punição dos motoristas infratores, normatização da vigilância sanitária, das normas 

de construção, bem como suas respectivas sanções; mas o objeto desta pesquisa 

firma-se no estudo das normas que disciplinam o comportamento daqueles que 

possuem relação de especial sujeição com a administração, sendo Agentes Públicos 

em seu sentido lato, bem como na apreensão do procedimento apuratório – mais 

especificamente nas normas que permitem sua instauração – e, por fim, na aplicação 

de punição disciplinar. 

 O capítulo terceiro, busca entendimento sobre os conceitos jurídicos 

indeterminados, fazendo uma rápida (e despretensiosa) incursão sobre o estudo dos 

conceitos jurídicos apenas para criar fundação para o estudo subsequente. Já sobre 

a indeterminação, esta costuma ser impingida aos conceitos que não tem um 

conteúdo e sentidos apuráveis de pronto, seu objeto não é identificável apenas pela 

sua apreciação, necessitando de uma reflexão interpretativa para tanto. Continuamos 

a referida análise através de um estudo do direito comparado pelo mundo, tanto 

historicamente como na atualidade, observando como tais conceitos são utilizados e 

qual a forma de sua regulamentação. Por fim, adentramos especificamente na sua 

aplicação nas normas administrativas e, ato continuo, na norma administrativa 

disciplinar.  

 O capítulo quarto tem como objetivo destrinçar o poder discricionário da 

Administração Pública. Este poder é elencado por grande parte da doutrina dentre as 

prerrogativas do poder público que viabilizam o exercício da atividade do Executivo. 

A grande justificativa para sua existência é a necessidade de operacionalizar a 

atividade Administrativa, sem engessar lhe as possibilidade de atuação ao estrito 

cumprimento da Lei; por isso, onde o Legislativo deixar brechas ou aberturas de 

atuação, admite-se que o Administrador atue e exerça sua possibilidade de escolha; 

a isso, nomina-se decisão do mérito administrativo – nela há um juízo de oportunidade 
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e conveniência na prolação do ato quando não haja total vinculação de todos os seus 

elementos por alguma Lei. A grande discussão plausível nesta pesquisa é se, quando 

da utilização de conceitos jurídicos indeterminados na norma administrativa disciplinar 

sancionadora, esta norma passaria a carregar consigo a característica da 

discricionariedade, dando ao administrador margem de escolha quando da 

interpretação do conceito plurissignificativo; tal questão divide a doutrina, sendo 

colocados no trabalho posicionamentos de renomados administrativistas de um e de 

outro lado. Damos especial relevo ao posicionamento de Garcia de Enterría (1974, p. 

36), quando o mesmo cunha o termo e a percepção de que a discricionariedade 

somente subsiste quando tratamos de “indiferentes jurídicos” – ou seja, quando após 

esgotada a interpretação, duas ou mais soluções continuam a atender, de forma 

absolutamente equânime, os preceitos legais – dessa forma, a escolha sairia do 

âmbito jurídico e seria tomada pela utilização de outros ramos do conhecimento; 

somente nesta possibilidade estar-se-ia fronte ao poder discricionário. Por fim, 

adentramos no tema do presente trabalho, para estender argumentos acerca da 

existência ou não do Poder discricionário quando da aplicação das sanções 

administrativas disciplinares. 

 O capítulo quinto é uma aplicação empírica do que se buscou delimitar durante 

todo o trabalho, na análise do ordenamento jurídico dos militares de Minas Gerais, 

quando regula tanto legal quanto infralegamente a instauração de processos 

administrativos disciplinares contra militares que cometam, porventura, ato tido como 

atentatório a “honra pessoal” e ao “decoro da classe”. No estudo, percebe-se que não 

há definição, em nenhum dispositivo do ordenamento vigente, que defina o que 

poderia ser aferido como moldura de tais conceitos. Diante disto, demonstramos a 

existência de casos com descrição fática análogas e que têm julgamentos (e 

punições) absolutamente diferentes dentro da mesma corporação e em lapso 

temporal parecido, demonstrando a veracidade do problema de pesquisa, qual seja, 

a insegurança jurídica gerada pela utilização de normas abertas para instituição de 

processos e punição de Agentes Públicos, no presente caso, dos militares de Minas 

Gerais. 

 No sexto capítulo, desenvolvemos um brevíssimo estudo, sem objetivação de 

esgotamento, da teoria da adequabilidade normativa de Klaus Günther. Elegemos tal 

teoria, por já ter sido a mesma utilizada como embasamento para o argumento de 
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refutação da existência da discricionariedade administrativa na aplicação de sanções 

disciplinares, quando a referida teoria cinde o discurso de justificação e o discurso de 

aplicação, realmente cria-se o subsidio de que, apesar da existência de diversas 

normas válidas aplicáveis ao caso prima facie (discurso de justificação), quando do 

exercício da aplicação, dever-se-ia analisar todas as circunstâncias  relevantes do 

caso concreto, e, a partir daí, eleger a única norma aplicável, jogando por terra a 

possibilidade de se vislumbrar a discricionariedade (indiferentes jurídicos), pois 

apenas uma decisão seria a correta. Neste aspecto devemos concordar 

absolutamente com a premissa posta: não há discricionariedade na aplicação de 

sanções disciplinares, o mesmo fato não pode ser – com justiça – punido com uma 

pena de suspensão ou uma pena de demissão; uma das duas será injusta, quando 

visualizamos o caso concreto.  

No entanto, ousamos fazer uma crítica a tal teoria, no sentido de que sua 

estruturação admite – e até fomenta – a utilização de conceitos jurídicos 

indeterminados na norma, sob o argumento da impossibilidade de normatização 

exaustiva de todos os temas; o que é plausível, já que levando em conta o discurso 

de aplicação, não haveria qualquer problema na utilização dos conceitos fluídos, uma 

vez que ao intérprete já caberia a função de eleição da melhor norma e subsunção do 

caso concreto a mesma. Neste ponto está nosso dissenso, embasados no elencado 

no capítulo anterior, demonstra-se que a abertura legislativa demasiada, em casos em 

que cabe a punição do indivíduo são temerosos e geram insegurança jurídica 

indesejável, e, portanto, especificamente por essa perspectiva, fica nossa crítica à 

utilização da referida teoria da adequabilidade normativa no direito administrativo 

sancionatório disciplinar. 
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2 ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO: 

 

O ato administrativo é a língua utilizada para comunicação do Estado com os 

seus interlocutores – públicos ou privados. É a forma de expressão do Executivo 

atuando tipicamente como administrador da máquina pública1. Para Di Pietro (2018, 

p. 230), o ato administrativo é “a declaração do Estado ou de quem o represente, que 

produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de 

direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário.”. Nesta mesma toada, 

Carvalho Filho (2014, p. 101) afirma que o ato administrativo é: “a exteriorização da 

vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa 

condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com 

fim de atender ao interesse público.”. 

 De ambas definições, extrai-se que o ato administrativo é a forma com que o 

Estado (ou quem lhe faça as vezes) se comunica quando faz uso de suas 

prerrogativas advindas do regime jurídico de direito público, não se confundindo com 

os atos da administração, quando esta atua atipicamente ou sob o regime de direito 

privado, equiparando-se aos particulares. A regulamentação de tal ramo se dá pelo 

Direito Administrativo, escopo no presente trabalho2. 

 Continuando na especificação do ato a ser estudado, o mesmo deve ser 

administrativo e sancionador. Neste ponto devemos fixar uma premissa deste 

trabalho: todas as vezes que tratarmos de direito administrativo sancionador, 

trataremos da sanção punitiva; a contrário das sanções positivas ou premiais, 

conforme preceitua Norberto Bobbio: 

                                            
1 Há que se diferenciar ato administrativo e atos da administração, uma vez que estes são mais amplos, 
e abarcam “todo ato praticado no exercício da função administrativa” sendo o ato administrativo uma 
categoria destes. Dentre os atos da administração, além do próprio ato administrativo, estão: (1) os 
atos de direito privado; (2) os atos materiais; (3) os atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor; (4) 
os atos políticos; (5) os contratos, e (6) os atos normativos. (DI PIETRO, 2018, p. 225-226). 
2 Conforme preceitua Fábio Medina: “Na caracterização do raio de incidência do Direito Administrativo, 
os critérios mais razoáveis se mostram os seguintes: a) presença formal, direita ou indireta, da 
Administração Pública lato sensu na relação jurídica, ainda que essa relação venha a ser tutelada 
originariamente pelo Judiciário; b) presença de uma atividade administrativa, permeada por aparente 
interesse público que a justifique aprioristicamente, vale dizer, de um serviço de interesse geral ou 
público, de polícia, de regulação ou de fomento, não importa a entidade originariamente competente 
para tutelar essa relação; c) previsão de regime jurídico publicista a essa relação, dotando a 
Administração Pública de poderes públicos, direta ou indiretamente, na tutela dos valores em jogo, e o 
Poder Judiciário de prerrogativas públicas de controle das relações e, em decorrência desse conjunto 
de fatores, aplicação das normas de Direito Administrativo.” (OSÓRIO, 2015, p. 73-74). 
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Sanção negativa e positiva dão origem a duas relações distintas, nas quais as 
figuras do sujeito ativo (o titular do direito) e o sujeito passivo (o titular da 
obrigação) estão invertidas: no primeiro caso, a relação direito-obrigação para 
daquele que sanciona em direito àquele que é sancionado; no segundo caso, 
a mesma relação desloca-se daquele que é sancionado para aquele que 
sanciona. Desejando expressar a situação do destinatário em ambos os casos, 
mediante fórmula da norma condicionada [...], no primeiro caso, a fórmula é: 
“Se fazes A, deves B”, ou seja, tens a obrigação de submeter-se ao mal da 
pena; no segundo, é: “Se fazer A, poder B, isto é, tens o direito de obter o bem 
do prêmio. (BOBBIO, 2007, p. 19) 
 

 A sanção é uma consequência normativa, e pode ter caráter positivo no caso 

do adimplemento de uma obrigação de forma satisfatória e desejada pelo 

ordenamento jurídico3, como por exemplo, o desconto pelo pagamento de um tributo 

em cota única. É uma sanção à medida que é a resposta do ordenamento jurídico a 

um ato, mas, nitidamente, consiste em um bônus, um prêmio e não uma punição.  

 Diante da delimitação do tema necessária, vislumbramos que o presente 

estudo não abarca o lado premial da sanção, e, visando adequação de entendimento 

e desnecessidade de repetição desta diferenciação, por não açambarcar o escopo do 

trabalho, todas as vezes que houver referência à sanção administrativa, referir-se-á a 

uma punição advinda do Estado para com um Agente Público, com fulcro em seu 

caráter negativo. 

 Isso quer dizer que, conforme explicita Osório (2015, p.75), o efeito do referido 

ato é a aplicação de uma punição administrativa, que surge como uma proeminência 

do ramo do Direito Administrativo, submetendo aqueles que tem relação de especial 

sujeição para com o Estado, e que são tuteladas por um regime publicista especifico, 

à especial forma de manifestação da administração pública na espécie de sanção 

administrativa.   

 

 

 

                                            
3 Maria Helena Diniz: “a fórmula kelseniana foi enriquecida por Cossio ao mostrar a estrutura do juízo 
disjuntivo e distingue entre a perinorma, que é a parte da norma que estabelece do dever da sanção, e 
a endonorma, que contém o dever de realizar aquela conduta cuja omissão ou contravenção constitui 
o suposto para a sanção. Cossio incorpora, com seus dois termos (endonorma e perionorma), unidos 
pela disjunção “ou”, o ilícito sem expulsar, como já dissemos, o lícito, representando os dois modos de 
ser da conduta em face da norma: conduta permitida — “endonorma” — e a proibida e sancionada – 
“perinorma” (DINIZ, 2003, p. 80). 
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2.1 Conceito 

 

Os atos administrativos sancionatórios são aplicados àqueles que 

desobedecerem a normas administrativas; parece óbvia a afirmação, mas é desse 

pressuposto que devemos partir: primeiramente, ter em vista o fato de que estamos 

tratando de regramento jurídico afeito ao Estado ou a quem faça suas vezes, atraindo 

o regime publicista em sua incidência; depois, há de se perceber que estamos tratando 

de punições, de resposta jurídica ao cometimento de ilegalidade. 

Carvalho Filho (2014, p. 149-151) subdivide tais sanções em duas categorias: 

sanções internas e externas, sendo que aquelas são aplicadas em decorrência do 

regime funcional do servidor público, e estas em decorrência da relação 

Administração-administrado comum, sem qualquer relação de especial sujeição. 

Concluindo que as infrações – condutas ilícitas contrárias às normas administrativas 

– devem ser combatidas pela ordem jurídica, e a esta reação dá-se o nome de sanção 

punitiva. Daí entender que o ato administrativo sancionador é a resposta prevista no 

ordenamento jurídico para aqueles que agem contrariamente aos seus ditames. 

A sanção está espraiada em todo ordenamento jurídico, afinal, direito é força4. 

As normas que trazem preceitos impositivos, ou seja, que buscam determinar certos 

comportamentos comissivos ou omissivos, em grande parte preveem uma punição 

pelo seu descumprimento, visando aumentar as suas chances de êxito frente aos 

indivíduos que desejam agir de maneira diversa da prescrita. 

Em todos os ramos do direito percebemos a presença da sanção: econômico, 

empresarial, tributário, consumidor, previdenciário, imobiliário, financeiro, trabalho, 

ambiental, comercial, civil, penal, administrativo, etc. Todos possuem tipos de pena 

diferenciados, que o ordenamento jurídico institui de acordo com a gradação da 

gravidade dos descumprimentos de suas normas. A própria Constituição Federal se 

ocupou em determinar algumas das penas aplicáveis: de privação ou restrição de 

                                            
4 Sobre a força do direito, BELTRAMI (2013) interpretando Derrida esclarece que algumas expressões 
traduzidas não guardam a mesma imperatividade quando utilizadas em sua língua de origem: “A 
primeira expressão vem do inglês e é to enforce the Law que, quando traduzida para o francês, resta 
como “aplicar a lei”. Esse “aplicar a lei”, segundo Derrida, não possui a mesma força, uma força que 
vem do interior, constante na expressão em inglês. A enforce the law é o que garante o Direito, o que 
permite a própria existência do Direito. Derrida percebe problemas que podem advir dessa 
aplicabilidade (enforceability) da lei, dentre eles, um em especial: como distinguir a aplicabilidade 
legítima da Lei da violência que se julga injusta, ou seja, o que é uma força justa ou uma força não 
violenta?”.  
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liberdade, perda de bens, multa, suspensão ou interdição de direitos, prestação social 

alternativa5, bem como, preocupou-se em vedar uso de algumas penas: de morte 

(salvo em caso de guerra declarada), perpétuas, trabalhos forçados, banimento ou 

tidas como cruéis6. 

Todas as penas acima elencadas têm subdivisões e gradações diferentes a 

serem delimitadas pelo aplicador, levando-se em conta a moldura legal, bem como a 

individualização da pena. Especificamente a penalidade administrativa pode ser 

examinada como a repulsa uma conduta não devida, e que pode ser nominada 

sanção: 

 

À infração (que doravante será vista apenas como administrativa) segue-se 
a sanção (unicamente administrativa). Distingue-se da coação, quando toma 
a sanção o caráter de constrangimento material sobre as pessoas para seu 
cumprimento. Por exemplo, para executar certas sanções, a administração 
fecha estabelecimento comercial, apreende mercadorias, guincha veículos, 
etc. (OLIVEIRA, 2005, p. 45-46, apud VORONOFF, 2018, p. 103) 
 

A sanção punitiva (não premial) seria uma consequência repressiva prevista no 

ordenamento jurídico e que a autoridade administrativa teria legitimidade para aplicar 

contra aquele que infringisse as normas administrativas; tal possibilidade adviria do 

princípio da supremacia do interesse público, uma vez que “de nada valeria a 

imposição do Poder Público [das obrigações unilaterais] se não pudesse, ele mesmo, 

infligir uma pena ao transgressor da norma” preceitua Vitta (2003, p. 66 e 112). 

Também se conceitua a sanção administrativa como: 

 

um mal ou castigo, porque tem efeitos aflitivos, com alcance geral e 
potencialmente pro futuro, imposto pela Administração Pública, 
materialmente considerada pelo Judiciário por corporações de direito público, 
a um administrado, jurisdicionado, agente público, pessoa física ou jurídica 
sujeitos ou não a especiais relações de sujeição com o Estado, como 
consequência de uma conduta ilegal, tipificada em norma proibitiva, com uma 
finalidade repressora ou disciplinar, no âmbito de aplicação formal e material 
do Direito Administrativo. (OSÓRIO, 2015, p.106) 
 

 De ambas definições, percebe-se o ressalte da autoexecutoriedade, ou seja, o 

poder que a administração tem, de ela mesma apurar e imputar as sanções previstas 

em lei, sendo independente do poder judiciário para julgar e fazer cumprir suas 

punições. 

                                            
5 Artigo 5º, XLVI da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 
6 Artigo 5º, XLVII da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 



21 
 

 
 

Há os que ligam a sanção administrativa com o exercício do poder de polícia 

que “traduz-se na apuração da ocorrência de infrações a deveres da mais diversa 

ordem, impondo à Administração o poder-dever de promover a apuração do ilícito e a 

imposição da punição correspondente” (JUSTEN FILHO, 2014, p. 602).  

 Para outros, como Di Pietro (2018, p. 119 e 151), há diferença entre o poder de 

polícia e o poder disciplinar, ambos capazes de instituir sanções administrativas, mas 

no poder de polícia a atividade do Estado seria exercida através da limitação do 

“exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público” espectro 

infinitamente mais amplo que o exercício do direito administrativo disciplinar, que seria 

utilizado pela Administração Pública na apuração de infrações e aplicação de 

penalidades àqueles sujeitos à disciplina administrativa; é essa relação de especial 

sujeição dos destinatários das duas normas que os diferenciaria, quando se busca 

referência a qualquer sanção imposta a particulares e pessoas não sujeitas à 

disciplina interna da Administração, a norma adequada seria sempre advinda do 

Poder de polícia nunca do Poder disciplinar. 

 Por fim, temos doutrina que sequer considera como Poder a disciplina 

funcional, por faltar-lhe “fisionomia inerente às prerrogativas de direito público que 

cerca os verdadeiros poderes”, nos ditos de Carvalho Filho (2014, p. 69), sendo 

constitutivo, de meros fatos característicos da organização administrativa em geral. 

 Para nós, açambarcar o ato administrativo sancionador no exercício do Poder 

de polícia, no Poder disciplinar ou em ambos, é indiferente, em que pese nossa 

inclinação para a autonomia do Poder disciplinar em virtude de suas especificidades. 

Importa-nos a sua existência – que não é negada por ninguém – e seu estudo 

aprofundado, principalmente no tocante a sua aplicação como forma de imposição da 

disciplina aos que mantém relação de especial sujeição com a Administração Pública. 

   

2.2  Principiologia aplicável ao direito administrativo sancionador: 

 

O processo administrativo disciplinar, como qualquer regra processualística, 

traz o caminho a ser seguido, o ritual pré-determinado da concatenação dos atos a 

serem desenvolvidos visando o atingimento do objetivo final, ou seja, a efetivação do 

Direito material, e, no presente caso, a conclusão do processo disciplinar com a 

culminação da absolvição (arquivamento) ou punição disciplinar do Agente Público. 
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Há de se ter cautela com a utilização das bases teóricas do Direito Penal no 

Direito Administrativo Sancionador, dando especial relevo à necessidade de 

construção principiológica própria deste em relação àquele.  

O Direito Administrativo Sancionatório, como anexo em primeiro lugar do Direito 

Administrativo, não deve socorrer-se ao Direito Público Geral ou subordinar-se ao 

Direito Penal, apenas devendo “tomar emprestado os instrumentos que o Direito Penal 

proporciona sensivelmente tendo em vista sua maturação mais avançada e sua 

superioridade teórica” (NIETO, 2012, p. 46-47). 

Não se pode, portanto, reproduzir acriticamente os princípios aplicáveis ao 

Direito Penal indiscriminadamente, mesmo que tais instrumentos já estejam melhor 

consolidados quando tratamos dos avançados estudos em criminologia, devendo o 

estudo do Direito Administrativo Sancionador desenvolver-se, por seus próprios 

métodos, adequando-se às suas especificidades. 

Pode-se tirar duas conclusões sobre o Direito Administrativo Sancionador e 

suas premissas: a primeira é a necessidade de alcançar “um equilíbrio fino” entre a 

interpretação e a aplicação da sanção disciplinar, ou seja, um equilíbrio na balança 

que tem em seus pratos, de um lado as pressões pragmáticas, de outro as pressões 

garantistas; a segunda é que o caminho a ser percorrido na busca desse meio termo 

não é seguir exatamente o trilho do Direito Penal, devendo buscar-se um ferramental 

próprio para o Direito Administrativo Sancionador (VORONOFF, 2018, p. 115-117).  

Daí a necessidade de imergirmos nossa atenção à principiologia7 aplicável ao 

Direito Administrativo Sancionatório. 

 

2.2.1 Devido processo legal  

 

O devido processo legal é um princípio que tem data de nascimento: em 15 de 

junho de 1215, é firmado um documento entre o Rei João Sem Terra e os nobres 

ingleses que tinha como objetivo imediato o enfraquecimento do autoritarismo da 

monarquia da Inglaterra. No entanto, tal documento – que passou a ser conhecido 

como a “Magna Carta das Liberdades” – fundamentou, não só o devido processo legal, 

                                            
7 Ressalta Kildare Gonçalves Carvalho “de se notar que os princípios expressam valores fundamentais 
adotados pela sociedade política (função axiológica), vertidos no ordenamento jurídico e, informam 
materialmente as demais normas, determinando integralmente qual deve ser a substância e o limite do 
ato que os executam.” (CARVALHO, p. 625, apud, FORTINI; PEREIRA; CAMARÃO, 2012, p. 39) 
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como os princípios como o da “conformidade com as leis”, o do “juiz natural”, e o 

instituto do habeas corpus. No referido documento, havia a disposição de que o 

Estado não poderia alcançar certos direitos nele elencados, salvo se utilizando 

procedimentos aceitos pela sociedade (como a Lei da terra), e, por isso, o princípio 

do devido processo legal ficou conhecido, inicialmente, como law of land, (BONATO, 

2003). 
O processo seria “dirigido à busca do equilíbrio de forças, paridade de armas e 

preservação da presunção de inocência, ao mesmo tempo que se volta à verificação 

das responsabilidades cabíveis e imposição das sanções pertinentes”. (FÁBIO 

MEDINA OSÓRIO, 2015, p. 581). Ou seja, dá-se relevo aos direitos do indivíduo que 

tem que poder acessar todo cabedal intrínseco à ampla defesa e ao contraditório, mas 

sempre direcionado à busca da verdade material8, e, em ultima ratio do interesse 

público. 

Para Enterría e Fernández (2000, p. 161) o ius puniendi estatal deve ser 

limitado, material e formalmente, em sua extensão teórica e em sua aplicação prática, 

pois a sua incidência acarretaria imposição de sanções que consistem na privação de 

um bem ou de um direito ou, na imposição de pagamento de multa, sempre 

carregando consigo caráter aflitivo ao punido. Muitos autores, desdobram o devido 

processo legal em adjetivo e substantivo, explicando que: 

 

O direito de punir, os ilícitos administrativos e as penalidades administrativas, 
por fazerem parte da essência da ciência administrativa disciplinar, compõem 
o chamado Direito Administrativo Disciplinar substantivo. O meio pelo qual se 
canaliza, externa e formalmente, a declaração estatal disciplinar é o processo 
administrativo disciplinar, que compõe o Direito Administrativo Disciplinar 
Adjetivo. (PORTA, 2004, p. 181). 
 

 Sobre o devido processo legal substantivo Moreira Neto e Garcia (2013, p. 12) 

afirmam que essa subdivisão está ligada a realização do processo de forma justa e 

razoável desde o momento de sua criação normativo-legislativa, justamente por isso, 

os autores conectam o referido princípio aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, ressaltando que essa conexão “exige adequação de sentido entre as 

                                            
8 “Por força deste princípio, autorizada fica a Administração, dentro da processualística disciplinar, a 
recepcionar e levar em conta qualquer elemento de prova que tenha chegado ao conhecimento dos 
membros da comissão processante. E desde que, obviamente, tenha sido juntado aos autos e feita a 
respectiva abertura de vista ao servidor acusado, a fim de que exercite o seu legítimo direito de defesa.” 
(COSTA, 2010, p. 60). 
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circunstâncias de fato (motivo) que ensejaram a criação de determinada norma 

sancionatória pelo Poder Público, e seus respectivos meios e fins esperados”. 

Através do trecho acima, percebemos que os autores resumem que a gênese 

da legislação sancionatória – como parte do devido processo legal – deve, de igual 

forma, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

pois, do contrário, todos os processos administrativos sancionatórios (e 

consequentemente as punições deles oriundas) seriam viciados, já que originados de 

legislação desarrazoada ou desproporcional.  

 Já o devido processo legal adjetivo, para Porta (2004, p.183) consiste no 

fenômeno da processualidade jurídico-estatal administrativa disciplinar, e deve 

basear-se, sempre, em diplomas jurídicos próprios, que determinam a concatenação 

dos atos necessários para desenvolvimento do procedimento relativo às pessoas que 

são vinculadas ao Poder Público através de elo de especial sujeição. 

 Em termos normativos, a Constituição Federal de 1988 – CF/88 – trouxe 

expressamente em seu artigo quinto, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais, a 

necessidade de proceder-se pelo devido processo quando o Estado pretender a 

imposição de uma punição preceituando no inciso LIV: “ninguém será privado de sua 

liberdade ou dos seus bens sem o devido processo” (BRASIL, 1988), daí partirmos 

deste princípio como norteador do processo administrativo sancionatório, uma vez que 

previsto dentre as cláusulas pétreas de nossa Carta Magna. 

A presença do princípio em estudo no texto constitucional refletiria “um natural 

desenvolvimento da sociedade que não mais se conforma com a atuação estatal sem 

controle e altamente cerceadora do desenvolvimento do indivíduo” (SLAIBI FILHO, 

1989, p. 213, apud CARVALHO FILHO, 2014, p. 989). O devido processo legal é um 

direcionamento do Constituinte que fala diretamente ao Estado, vinculando-o ao 

cumprimento do ordenamento jurídico vigente, na maior acepção da concretização do 

Estado Democrático de Direito, colocando-se em especial relevo o último termo – de 

Direito – quando o Estado passa a ser sujeito de suas próprias leis, subordinando-se 

igualmente às mesmas. 

Da análise isolada do texto constitucional sobre devido processo legal, poder-

se-ia discutir sobre a aplicação de tal princípio ao processo administrativo disciplinar, 

uma vez que existem penas previstas como resultado dos referidos processos que 

não tem caráter nem de privação da liberdade, nem de privação patrimonial – à 

exemplo das advertências verbais ou escritas, repreensão ou transferência a bem da 
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disciplina – em contrapartida, temos as punições que atingem diretamente os bens do 

indivíduo, como a suspensão, a demissão e, até mesmo, a cassação da 

aposentadoria, todas com reflexos de cunho patrimonial; e, ainda, no âmbito militar, 

há a prisão administrativa como pena disciplinar, ou seja, ainda subsiste pena de 

privação de liberdade em razão de sanção administrativa. 

Cai por terra, portanto, o argumento de inaplicabilidade do princípio pela 

omissão do texto constitucional, uma vez que, sendo impossível a determinação de 

qual a punição será aplicada antes do fim do processo administrativo, deve-se 

observar o devido processo legal desde o início da persecução administrativa, nos 

termos da CF/88, sob pena de nulidade do procedimento e necessidade de novo 

trâmite desde a instauração, claramente afrontando o princípio da economicidade9. 

 Na matéria especifica de processo administrativo, Carvalho Filho (2014, p. 989) 

afirma que “o princípio do devido processo legal tem sentido claro: em todo o processo 

administrativo devem ser respeitadas as normas legais que o regulam. A regra, aliás, 

[...] no caso do processo administrativo incide sempre, seja qual for o objeto”. Percebe-

se, portanto, uma intransigência em relação a necessidade de aplicação e respeito ao 

referido princípio no processo administrativo, não cabendo atenuações ou exceções 

para o autor. 

 Di Pietro (2018, p. 798-799) tem uma visão diferente, não prevendo o princípio 

dentre aqueles necessários ao processo administrativo, a autora elenca, porém, o 

princípio da obediência à forma e aos procedimentos, como norteador do processo 

administrativo, ressaltando que, via de regra, deve-se dar ênfase ao informalismo10 

nestes procedimentos. Ao tratar especificamente do processo disciplinar, a 

administrativista afirma que apesar de haver procedimento descrito em Lei estatutária 

                                            
9 Sobre o tema, Di Pietro (2018, p. 804): “Há que se ter sempre presente a ideia de que o processo é 
instrumento para aplicação da lei, de modo que as exigências a ele pertinentes devem ser adequadas 
e proporcionais ao fim que se pretende atingir. Por isso mesmo, devem ser evitados os formalismos 
excessivos, não essenciais à legalidade do procedimento que só possam onerar inutilmente a 
Administração Pública, emperrando a máquina administrativa.” Ou seja, mesmo que se fizesse uma 
interpretação restritiva da Constituição Federal (o que não é cabível no direito brasileiro) percebe-se 
que a possibilidade de refazer todo um procedimento, apenas para adequá-lo às exigências do devido 
processo legal, caso se decida pela aplicação de uma pena de cunho patrimonial ou de provação da 
liberdade afronta, claramente, o princípio acima citado. 
10 Neste mesmo sentido: “No processo disciplinar [...] o formalismo só é de rigor quando a sua 
inobservância afete o direito de defesa. Como por exemplo, é o caso da citação feita por edital, antes 
de haverem sido exauridas as diligências objetivando a realização da citação pessoal, ou mesmo a 
ausência de citação. Nesses casos, o prejuízo causado ao direito de defesa é tão gritante que não há 
necessidade de demonstração. A simples ausência de tal formalismo convocatório já é o bastante para 
contaminar a validez do correspondente processo” (COSTA, 2010, p. 57). 
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– quase sempre – a nulidade processual só ocorreria caso a falta de observância ao 

formalismo do ato influenciasse na apuração da verdade substancial ou na decisão 

do processo. 

 Devemos, no entanto, discordar de tal posicionamento; o devido processo legal 

é premissa necessária para que haja uma apuração justa e equânime no processo 

administrativo; sua prevalência está diretamente conectada à possibilidade do 

exercício pleno da ampla-defesa e do contraditório, uma vez que todas as partes do 

processo devem saber – previamente – o rito a ser utilizado até a solução do processo, 

possibilitando uma previsibilidade do procedimento sem a qual é impossível se chegar 

a uma solução final proporcional e razoável, diminuindo risco de ingerências de cunho 

pessoal e persecutórios no transcurso do processo. 

 O que podemos aturar é a flexibilização do termo “legal” se utilizado de forma 

restritiva, uma vez que a previsão pode ser feita por normativos infralegais, em nada 

prejudicando a existência e validade do princípio pela regulamentação do processo 

ser feita via regulamentos, decretos, portarias, entre outros. 

 

2.2.2 Direito à ampla defesa e ao contraditório 

 

Por ampla defesa, entende-se que “nenhuma punição disciplinar, por mais leve 

que seja, poderá ser imposta, sem que o respectivo procedimento apuratório 

assegure, ao servidor imputado, o necessário espaço para o exercício do mais 

irrestrito direito de defesa” (COSTA, 2010, p. 57).  

Já o contraditório, conforme ensina Di Pietro (2018, p. 800), “é decorrente da 

bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser 

ouvida também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta”. A autora define 

quatro exigências para que se considere consubstanciado o contraditório: “1. 

Notificação dos atos processuais à parte interessada; 2. Possibilidade de exame das 

provas constantes do processo; 3. Direito de assistir à inquirição de testemunhas; 4. 

Direito de apresentar defesa escrita.”.  

Carvalho Filho entende que na verdade, o contraditório está incluído na ampla 

defesa: 

 

O contraditório é natural corolário da ampla defesa. Esta, sim, é que constitui 
o princípio fundamental e inarredável. Na verdade, dentro da ampla defesa já 
se inclui, em seu sentido, o direito ao contraditório, que é o direito de 
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contestação, de redarguição a acusações, de impugnação de atos e 
atividades. (CARVALHO FILHO, 2014, p. 991) 
 

Em análise da norma constitucional sobre o tema, temos que a ampla defesa e 

o contraditório são garantias processuais expressamente dispostas na Constituição 

Federal de 1988, mais especificamente no art. 5º, LV: “aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” (BRASIL, 1988). 

Diferentemente das normas utilizadas por analogia ao processo penal, o inciso 

LV do art. 5º da CF/88 é expresso em determinar sua aplicabilidade aos processos 

judiciais e administrativos, bem como usa a expressão “acusados em geral”, 

claramente demonstrando que não interessa a natureza do processo, havendo um 

acusado, este tem direito de fazer uso da ampla defesa e do contraditório. 

Ao tratarmos do tema do processo disciplinar, a Carta Magna, acrescida da 

Emenda Constitucional nº 19 de 1998, releva o direito à ampla defesa novamente, em 

seu art. 41, §1º11, especificando que o servidor estável só perderá o cargo após 

processo administrativo com direito à ampla defesa. 

Em relação ao tema, a Súmula Vinculante nº 05 do STF contraria o senso 

comum, explicitando que: “a falta de defesa técnica por advogado no processo 

administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. Tal questão foi inclusive objeto 

de uma proposição do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

para cancelamento da referida súmula, no entanto, por seis votos a cinco, tal pedido 

foi rejeitado, mantendo-se a vigência da referida Súmula Vinculante. 

 Diante do exposto, a falta de defesa técnica no processo disciplinar 

isoladamente não é empecilho ao exercício da ampla defesa e do contraditório, no 

entanto, caso se demonstre o prejuízo ao acusado pela falta de defesa no caso 

concreto, certamente há possibilidade de discussão de nulidade no procedimento. 

 

 

 

                                            
11 Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de 
concurso público. § 1º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa. (BRASIL, 1988). 
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2.2.3 Segurança jurídica  

 

A segurança jurídica é tida, por alguns, como uma axioma do direito, ou seja, 

transcende o conceito de princípio e passa a ser considerado postulado verdadeiro, 

de valor inquestionável. 

Alguns autores, subdividem esse princípio em duas vertentes: objetiva e 

subjetiva. O caráter objetivo visaria a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e à coisa julgada12, ou seja, tem como objetivo a estabilização das relações 

jurídicas; já o viés subjetivo, relacionar-se-ia com a confiança das indivíduos na 

atuação do Estado (MOREIRA NETO; GARCIA, 2013, p. 15). 

O Ministro Luís Roberto Barroso vai além, acrescentando que a segurança 

jurídica possui cinco vertentes constituidoras: 

 

(i) a existência de instituições estatais dotadas de poder e garantias, assim 
como sujeitas ao princípio da legalidade; (ii) a confiança nos atos do Poder 
Público, que deverão reger-se pela boa-fé e pela razoabilidade; (iii) a 
estabilidade das relações jurídicas, manifestada na durabilidade das normas, 
na anterioridade das leis em relação aos fatos sobre os quais incidem e na 
conservação de direitos em face da Lei nova; (iv) a previsibilidade dos 
comportamentos, tanto os que devem ser seguidos como os que devem ser 
suportados; (v) a igualdade na Lei e perante a lei, inclusive com soluções 
isonômicas para situações idênticas ou próximas. (BARROSO, 2001, p. 56) 

 

 Tudo isso remonta a um conjunto de garantias que devem ser seguidas pelo 

Estado para que o cidadão tenha a previsibilidade dos comportamentos dele 

esperados e as consequências dos descumprimentos. Consiste em um direito 

fundamental individual a necessidade de haver uma (pré)visão das condutas 

consideradas infratoras e suas respectivas sanções, de modo a poderem 

autodeterminar suas condutas e comportamentos. “Fora desta compreensão, 

                                            
12 A Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro assim dispõe: “Art. 6º A Lei em vigor terá efeito 
imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1º Reputa-
se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a Lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2º 
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como 
aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a 
arbítrio de outrem. § 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba 
recurso.” (BRASIL, 1942). Raul Machado Horta (2010, p. 81) preceitua que “o direito adquirido 
representa a intangibilidade da Lei no tempo. A irrevogabilidade da Lei é técnica de proteção desse 
direito, assegurando a indevassabilidade da matéria regulada na Lei antiga”. Já a coisa julgada, para 
Chiovenda (2002, p. 128) seria um efeito da sentença, fundamentando-se na própria natureza da 
decisão jurisdicional, “vontade da Lei no caso concreto”. Por fim, Ávila (2001, p. 93) afirma que ato 
jurídico perfeito, seria aquele que é realizado de acordo com todos os requisitos exigidos pela norma 
vigente no momento de sua realização, sendo passível, portanto de produzir efeitos. 
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portanto, estarão quaisquer normas que apenem ações e omissões de terceiros que 

não apresentem um grau mínimo de previsibilidade.” (MOREIRA NETO; GARCIA, 

2013, p. 16).  

 Diante disto, percebemos que o direito administrativo sancionatório não passou 

ao largo da necessidade de manutenção da segurança jurídica, pelo contrário, trata-

se de área que, por sua natureza, regula direitos individuais podendo resultar em 

punição dos descumpridores de suas normas. Nada mais óbvio que se atribuir ao 

direito administrativo sancionador a necessidade de uma clareza e objetividade com 

fins de atender a previsibilidade13 exigida do ordenamento jurídico para atender à 

segurança jurídica almejada. 

 

Os administrados têm o direito de não serem surpreendidos, i. e., de saberem 
de antemão a que restrições estão sujeitos e quais as consequências 
possíveis de suas escolhas. É preciso “jogar limpo”, como regra de outo que 
define a própria compreensão do Estado de Direito, na acepção formal 
defendida por Joseph Raz. Para o autor, a cláusula da rule of law corresponde 
à capacidade do ordenamento jurídico de guiar o comportamento das 
pessoas. Ela somente se instaura, portanto, quando os indivíduos são 
efetivamente orientados pelo direito e o obedecem. E, para tanto, é 
fundamental que as regras possam de fato ser obedecidas, o que pressupõe 
que os comandos sejam prospectivos, públicos e claros. As pessoas não 
podem orientar suas condutas diante de leis retroativas, ambíguas, vagas, 
obscuras e imprecisas. (VORONOFF, 2018, p. 230) 

 

Há aqui, uma menção ao chamado princípio da “não surpresa”, já trazido pela 

doutrina e que foi positivado pelo artigo 10 do novo Código de Processo Civil – Lei n. 

13.105, de 16 de março de 2015, que institui que "o juiz não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício." (BRASIL, 2015). Os civilistas colocaram a termo a 

necessidade das partes de um processo terem a previsibilidade do procedimento a 

ser seguido, dado sua importância utilitária para a realização da justiça. 

                                            
13 “Teoria do direito como planejamento, desenvolvida por Scott Shapiro, por ele denominado de “plan 
positivism”, inaugura esta visão do direito e foi muito bem recepcionada pela doutrina positivista. [...] 
Segundo Shapiro, os sistemas jurídicos são instituições de planejamento social. O direito busca superar 
as deficiências das formas alternativas de planejamento, dentre as quais se situam os outros sistemas 
de controle de comportamento, como o moral por exemplo, por ser entendido como o último estágio da 
decisão. São as autoridades dotadas de legitimidade jurídica que provêm as definições em casos de 
conflitos” (SHAPIRO, 2011, p. 171, apud BUSTAMANTE, CUNHA, 2006, p.367). 
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Percebe-se uma ligação direta entre a segurança jurídica e a finalidade da 

norma sancionadora. Se admitirmos que o ato administrativo sancionador tem como 

uma de suas finalidades a prevenção, ou seja, só pela existência da previsão da 

conduta ilícita na norma os indivíduos evitariam atuar da forma vedada para evitar a 

punição, o argumento acima descrito merece relevo; ora, só pode se autodeterminar 

de uma ou outra forma o indivíduo que consegue compreender como proibido certo 

comportamento, e, daí sopesar os riscos envolvidos na conduta. Caso a normatização 

não seja clara, a insegurança jurídica aumenta consideravelmente, pois a subsunção 

do ato à norma tem sua moldura alargada e passa a depender do critério subjetivo do 

aplicador. 

Muitas vezes, liga-se a segurança jurídica ao princípio da legalidade, como 

Carvalho Filho (2014, p. 150), que afirma ser exigência do ato administrativo 

sancionador sua previsão em lei, sem a qual o indivíduo não teria menor 

previsibilidade em relação aos atos da Administração. 

Di Pietro (2018, p. 110-111) tem um posicionamento mais restrito sobre o 

princípio da segurança jurídica; pois sustenta que o papel principal do princípio é vedar 

a aplicação retroativa de nova interpretação de Lei pelo administrador, ou seja, não 

veda a mudança de interpretação, mas a sua aplicação à situações já consolidadas 

na vigência da interpretação anterior. Ressalta que o referido não costumava ser 

tratado pelos administrativistas como princípio componente da Administração Pública, 

no entanto, após a inclusão do art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/9914 este posicionamento 

começou a mudar. 

 

2.2.4 Legalidade 

 

Após a Revolução Francesa o que se buscava não era a simples garantia de 

que a administração não iria agir contra a Lei e os desígnios nela previstos, buscava-

se a certeza de que direitos como os à liberdade e a propriedade não seriam aviltados 

por normas que não fossem a Lei (decretos, portarias, regulamentos, etc). Valorizava-

se o Parlamento como guardião de tais direitos, e, por isso, conferia-se a ele – e 

somente a ele – a possibilidade de dispor sobre os direitos mais valiosos, daí surge o 

                                            
14 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência. (BRASIL, 1999) 
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princípio da legalidade, com o qual busca-se reservar ao tratamento legal os temas 

mais caros à sociedade daquele tempo; propugna-se que teriam maior proteção 

quando regulados pela Lei. 

Destacam-se três pontos fulcrais para determinação do princípio da legalidade: 

 

a) toda atividade administrativa - e não só as atividades privadas da 
Administração, como no Estado de Polícia - fica subordinada à lei; b) a 
atividade administrativa, com base na sua submissão à lei, assume caráter 
jurídico e c) com base na sujeição da Administração ao controle dos tribunais, 
os particulares adquirem garantias que lhes asseguram o cumprimento da Lei 
pela Administração. (BORTOLI; GARCIA, 2018) 

 

A legalidade objetiva é ressaltada por Costa (2010, p. 56), que afirma ser a Lei 

o fundamento do processo administrativo disciplinar, devendo ser instaurado e 

desenvolvido sempre com fulcro na legislação cabível, sendo essa condição sine qua 

non de validade do processo disciplinar, sem o qual incursionar-se-á no campo da 

invalidez. Seguindo este posicionamento: 

 

No campo do direito administrativo sancionador, o princípio da legalidade 
exige que o ilícito administrativo e a respectiva sanção sejam criados por Lei 
formal. Apenas o legislador pode tipificar uma conduta como ilícito 
administrativo e imputar à sua prática uma sanção administrativa. Trata-se de 
aplicação, no direito administrativo, do princípio nulum crimen, nulla poena 
sine lege, previsto no inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal. 
(MELLO, 2007, p. 120). 
 

 Dá-se relevo ao fato de que, quando se trata de sujeição de particulares não 

vinculados a administração por nenhuma relação especial à normas administrativas 

com cunho sancionador, o princípio da legalidade ganha especial importância, pois na 

dita supremacia geral “apenas a lei, formal, editada pelo Legislativo, poderá 

estabelecer infrações e sanções administrativas. Nem se alegue que seria possível a 

Lei estabelecer sanções, deixando a atos subalternos determinar as condutas ilícitas;” 

(VITTA, 2003, p. 84). Neste sentido, tanto as penalidades quanto as infrações a elas 

correspondentes obrigatoriamente devem vir dispostas por meio de Lei, para garantir 

a segurança jurídica dos indivíduos que não optaram por ter qualquer relação de 

especial sujeição com a administração. Ao manterem seus vínculos com a mesma de 

forma mais frouxa que os Agentes Públicos, certamente deles há de se exigir menos 

comprometimento com a administração, citemos como exemplo, a obrigatoriedade de 
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leitura de Diários Oficiais diariamente – ficção jurídica das mais absurdas, ainda mais 

se tratando de pessoas normais. 

 Nesta toada, defende o autor que os Agentes Públicos, por terem relação de 

especial sujeição com a administração (relação de intimidade com a organização 

administrativa seja como servidores, contratantes, delegatários, entre outros), teriam 

uma obrigatoriedade de submissão às normas mais elevada que o particular, que não 

optou por ter qualquer ligação direita com o Estado à exceção do próprio contrato 

social15 a que todos são submetidos, e, portanto, no tocante a este particular, o 

princípio da legalidade seria ainda mais robusto, pois não optou pelo vínculo estatal a 

que submetido, sendo obrigado ao mesmo em virtude da vida em sociedade. 

 Há, no entanto, autores que tem posicionamento diferente,  Voronoff (2018, p. 

227-228) faz inúmeras considerações acerca da não aplicabilidade do princípio da 

legalidade estrita ao direito administrativo, em que pese sua expressa determinação 

no art. 37, caput16 da Constituição Federal de 1988. Afirma que a Administração pode 

agir secundum legem, sem a necessidade de basear-se diretamente em Lei em 

sentido formal ou material. Mas, acertadamente, releva o direito administrativo 

sancionatório desta flexibilidade: 

 

a vertente sancionatória da atividade administrativa do Estado deve ser tida 
como inerentemente mais gravosa (ou potencialmente mais gravosa) do que 
a atuação administrativa em geral. Nela se opera por ferramentas de 
comendo e controle. Não se trata de convencer os particulares a agir ou 
deixar de agir mediante o uso de “nudges”, nem por vias amigáveis, mas de 
orientar suas condutas pela fixação de deveres e de punições que restringem 
e suprimem seus direitos e interesses fundamentais. (VORONOFF, 2018, p. 
229-230). 

  

 Ainda ressalta, que a reserva legal do direito administrativo sancionador é 

material e relativa, ou seja, poderia haver normatização do tema através de atos 

normativos com força de Lei mas sem a exigência da rigidez do processo legislativo 

                                            
15 Sobre as teorias Contratualistas, sobretudo em Hobbes, Locke e Rousseau, há uma concepção de 
que os homens viviam em um Estado de Natureza, prévio ao surgimento da sociedade civil, em que 
não haviam regras ou ordenamento social, prevalecia a Lei do mais forte. Diante desta insegurança, os 
homens teriam optado por criar um pacto social delegando parte de sua liberdade a um governo, que 
passaria a regulamentar as relações instituindo direitos e deveres a todos, “Ele fundamenta o direito 
dos homens a viver sob o regime de leis através das quais é determinado a cada um o que é seu e 
assegurado contra a usurpação por parte de todos os outro. O contrato constitui um meio de 
socialização sob o domínio de um princípio do direito (normativo) que expressa a vontade consensual 
ou o consentimento racional de todos os participantes.” (MATTEUCCI, 1998, p. 272). 
16 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]” (BRASIL, 1988) 



33 
 

 
 

em si (ex.: medidas provisórias), ressalvando que os regulamentos não se 

enquadrariam nesta possibilidade17. Além disso, assevera que a iniciativa de 

disciplinar a matéria é do legislativo, mas este poderia se valer de leis com conteúdos 

normativos distintos com densidades igualmente diversificadas – variando entre leis 

exaustivas sobre o tema, perpassando por leis que utilizam conceitos jurídicos 

indeterminados para regulação até as lois-cadre18 em que há grande vagueza por 

parte da lei, deixando aberta grande margem de regulação por parte da Administração 

(VORONOFF, 2018, p. 233-240). Mas por fim, releva: 

 

Deve ficar clara a intenção do legislador de cometer ao Poder Executivo a 
tarefa de complementar o intento legal, seja quanto à definição do conteúdo 
dos tipos administrativos, seja quanto à especificação das sanções 
associadas a cada um deles. Extrair de um conjunto normativo poderes 
sancionatórios não declarados seria “furar” a reserva legal exigível, para se 
admitir, indevidamente, a possibilidade de regulamentos praeter legem. 
(VORONOFF, 2018, p. 242) 

  

 Percebe-se, então que a existência de uma Lei continua a ser entendida como 

obrigatória – respeitando-se o princípio da legalidade – somente deixando em aberto 

a possibilidade da referida legislação delegar, por sua vontade, parte da tarefa de 

especificação dos tipos administrativos e suas respectivas sanções à Administração 

Pública; neste caso, havendo exercício pelo Executivo da tarefa que lhe foi delegada, 

ainda haveria atendimento ao princípio da legalidade, já que a norma infralegal teria 

cumprido sua imputação nos termos determinados pela lei. 

Existem duas previsões constitucionais dentre os Direitos e Garantias 

Fundamentais que remetem diretamente ao princípio da legalidade, relevando sua 

importância como norma fundante do ordenamento jurídico. Ambas estão previstas 

no art. 5º, mais especificamente, nos incisos II e XXXIX da Constituição Federal de 

1988. 

O inciso II preceitua que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988), com tal redação, visa-se a 

garantia da liberdade de agir, apenas havendo restrição dessa liberdade em virtude 

de lei. Dessa reflexão, devemos pensar sobre a forma de agir do direito administrativo 

                                            
17 Sobre o tema, ver VORONOFF, Alice, Op. Cit., p 133-139. 
18 “Leis quadro” em tradução livre, são: “[leis] standartizadas, próprias das matérias de grande 
complexidade técnica ou suscetíveis de constantes mudanças.” (ARAGÃO, 2003, p. 123 apud 
VORONOFF, 2018, p. 224). 
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sancionador, que opera – via de regra – através da fixação de condutas proibidas e 

sanções no caso de seu descumprimento; ora, é exatamente o Estado exercendo sua 

possibilidade de determinar as condutas desejadas dos particulares e Agentes 

Públicos em detrimento de suas vontades individuais. 

Portanto, como há fixação de obrigatoriedade de certas condutas – comissivas 

ou omissivas – pela leitura do referido inciso, o direito administrativo sancionador deve 

ter previsão em Lei para ser legitimado a tolher a autonomia individual sem ofensa à 

Carta Magna: 

 

No campo do Direito Administrativo Sancionador, não se pode compreender 
a atividade punitiva do Estado sem que prevista em Lei em sentido formal, 
visto que a imposição de penalidades administrativas a particulares significa 
atingi-los em suas atividades, seus bens e seu patrimônio, restringindo, 
portanto, direitos individuais. (COMPARATO, 1991, p. 54, apud MOREIRA 
NETO; GARCIA, 2013, p. 17) 

 

Já o inciso XXXIX do art. 5º da CF/88 determina que “não há crime sem Lei 

anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” (BRASIL, 1988), com 

isso ele traz uma reserva de Lei formal e absoluta para criação de delitos e de penas. 

Isso é, formal, pois apenas a Lei em sentido estrito – ato normativo exarado pelo Poder 

Legislativo – pode tratar da referida matéria; e absoluta, pois a Lei deve exaurir a 

criação e definição dos tipos penais, sem abertura infralegal para tanto, explica 

Voronoff (2018, p. 217). 

É certo que a previsão acima estudada tem texto expresso sobre o 

cometimento de crime, o que não é o objeto do presente trabalho, mas, da simples 

leitura, percebe-se que a segunda parte do referido inciso não discrimina a natureza 

da pena, apenas determinando que a penalidade necessita de prévia cominação legal; 

assim sendo, por certo que as penalidades advindas de transgressões administrativas 

não ficaram desguarnecidas da referida proteção constitucional, aplicando-se a 

necessidade de previsão em Lei das penalidades previstas para as infrações 

administrativas e, por consequência, suas respectivas transgressões: “a legalidade, 

como sustentáculo do Estado Democrático de Direito, exige que tanto o tipo delitivo 

administrativo quanto a correspondente sanção estejam previstos em Lei formal” 

(MOREIRA NETO; GARCIA, 2013, p. 17). 
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2.2.5 Tipicidade 

 

Sobre a tipicidade, há quem defenda que ela é um princípio que decorre da 

legalidade, sendo este princípio que impõe a especificação detalhada da conduta 

proibida e qual a sanção aplicável no caso do seu descumprimento. Moreira Neto e 

Garcia (2013, p. 19), adeptos desse posicionamento, se posicionam no sentido de que 

a tipicidade teria como finalidade atribuir previsibilidade de ações e condutas aos 

administrados, para que “possam orientar as suas condutas com previsibilidade, o que 

somente se torna viável com uma detalhada especificação dos núcleos de 

comportamento considerados ilícitos e a sua correlação com as respectivas infrações 

administrativas.” (MOREIRA NETO; GARCIA, 2013, p. 19). 

 Ou seja, ninguém é capaz de se autodeterminar de acordo com uma conduta, 

visando não incorrer em uma sanção se não houver previsão prévia da conduta 

proibida, ou, alternativamente, se prevista, esta não traz em seu escopo uma 

possibilidade de compreensão clara sobre o seu objetivo. Os grandes mestres 

espanhóis, García Enterría e Fernández dispõe de igual maneira: 

 

do princípio geral de liberdade, sobre o qual se organiza todo o Estado de 
Direito, é que se impõe que as condutas sancionadoras sejam exceção a 
essa liberdade e, portanto, exatamente delimitadas, sem nenhuma 
indeterminação; e, segundo lugar, à correlativa exigência de segurança 
jurídica [...] que não se cumpriria se a descrição da sanção não permitisse um 
grau de certeza suficiente para que os cidadãos pudessem predizer as 
consequências de seus atos (GARCÍA ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, 
2000, p. 174, tradução nossa) .19 
 

Diante disso, temos que a norma deve ser anterior ao ato em julgamento para 

que possa recair sobre o acusado a sanção cominada, pois somente nesta situação 

pode-se afirmar que apesar de existente e clara a norma proibitiva, o sujeito optou por 

descumpri-la. Mas, isso não é tudo, também há de se considerar a necessidade de tal 

norma ser completa: 

 

Norma completa é aquela que cumpre o dever de especificação isto é, que 
seja capaz de antecipar, para os sujeitos envolvidos (regulados, usuários, 

                                            
19 Do original: [...] del principio general de libertad, sobre el que se organiza todo el Estado de Derecho, 
que impone que las conductas sancionables sean excepcion a esa libertad y, por tanto, exactamente 
delimitadas, sin ninguna indeterminación; y, en segundo término, a la correlativa exigencia de la 
seguridad jurídica. [...] que no se cumpliría si la descripcion de lo sancionable no permitiese un grado 
de certeza suficiente para que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias de sus actos.  
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interessados e reguladores), tanto a qualificação jurídica dos fatos futuros 
quanto o conteúdo dos atos administrativos possíveis. Em suma, a 
regulamentação prévia tem de atender aos requisitos de abrangência, 
profundidade e consistência. (SUNDFELD; CÂMARA, 2010, p. 34) 

 

Em oposição à norma completa tem-se a norma “vaga, aberta, imprecisa, 

genérica, subjetiva, casual, despida de parâmetros e excessivamente orientada por 

um juízo discricionário do aplicador” (MOREIRA NETO E GARCIA, 2013, p. 20). Estas 

normas imprecisas, por darem abertura à valoração subjetiva do aplicador, 

impreterivelmente, levam ao arbítrio de quem inflige a sanção, tendo em vista a 

inexistência de parametrização de limites da atuação do aplicador da pena. 

Di Pietro (2018, p. 802), em posição diversa, elenca como princípio do processo 

administrativo a atipicidade, afirmando que a antijuridicidade é corolária da legalidade, 

ou seja, há necessidade de previsão legal do ilício administrativo; no entanto, ressalta 

que não há necessidade de tipicidade – sendo observado na prática a existência de 

muitas infrações previstas em lei, mas que não tem precisão, não podendo ser 

subsumidas a um modelo legal. Assim afirma: 

 

é o que consta do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo (Lei nº 10.261, de 28-10-68), que prevê infrações como falta grave, 
procedimento irregular de natureza grave e incontinência pública 
escandalosa, à quais são cominadas, respectivamente, penas de suspensão, 
demissão e demissão a bem do serviço público. Essas infrações ficam 
sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das 
circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai 
enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência 
no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo 
indefinido na legislação estatutária”. (DI PIETRO, 2018, p. 802). 

 

Percebe-se que a administrativista compreende a possibilidade de existência 

destas normas abertas, que utilizam-se da técnica de conceitos jurídicos 

indeterminados e que deixam ao administrador, a possibilidade de aplicar a sanção 

com um razoável espectro de discricionariedade – devido a não assertividade da lei.  

Em consonância com tal entendimento, Costa (2010, p. 67) também defende o 

princípio da atipicidade no Direito Administrativo Disciplinar, ressaltando que embora 

o Estado Moderno esteja caminhando para cercar o servidor público de garantias e 

direitos, a fim de que o mesmo possa cumprir seu trabalho de forma imparcial e 

honesta, sem influências do governo em questão, no tocante às punições mais leves, 

não se exige a tipicidade rígida.  
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No entanto, ressalva as punições graves, citando, expressamente a pena de 

demissão, pois estas “devem vir previamente delimitadas na lei. Pois nesses casos, 

predomina o princípio da tipicidade. Diga-se o mesmo em relação aos tipos 

disciplinares que tenham como definição a mesma base factual de um ilícito penal.” 

(COSTA, 2010, p. 68). 

Necessário ressaltar, que a ausência de respeito à tipicidade no Direito 

Administrativo sancionador remeteria à ofensa ao princípio da isonomia, pois, quando 

se deixa a cargo dos aplicadores da sanção a discricionariedade de valorar o que é e 

o que não é transgressão disciplinar, e, tendo em vista a não existência de apenas um 

órgão sancionador (é comum visualizar a existência de diversas comissões 

processantes dentro da mesma estrutura estatal), temos que cada uma delas terá um 

parâmetro diferente para analisar os fatos que lhe são postos à apreciação, e, 

havendo réguas muito diferentes para medir os fatos, a consequência são decisões 

extremamente diferentes para casos semelhantes. 

 

2.2.6 Proporcionalidade e razoabilidade 

 

Os princípios da proporcionalidade20 e razoabilidade permeiam todos os ramos 

do direito trazendo a ideia de justiça; seria o modo de operar correto, a forma de agir 

que deve ser seguida, da formulação da legislação perpassando pela prolação do ato 

e culminando com o cumprimento da punição porventura aplicada.  

Di Pietro (2018, p. 106) afirma que o princípio da razoabilidade é uma tentativa 

de limitar a discricionariedade administrativa, e defende que o princípio da 

proporcionalidade é um dos aspectos da razoabilidade – para ser razoável o ato 

precisa guardar proporcionalidade entre os meios de que se utiliza e os fins almejados. 

                                            
20 Necessário registrar a crítica formulada por Álvaro Ricardo de Souza Cruz (2015, p. 153): “em que, 
ao examinar o princípio da proporcionalidade de Alexy, ressaltou-se que este permite uma abertura 
indevida ao utilitarismo e ao subjetivismo no discurso de aplicação dos direitos fundamentais, 
padecendo das mesmas críticas tecidas a Hare, conforme exposição feita no início do presente texto: 
[...] raciocínio utilitarista que determina uma associação indevida: o mais útil, o preferível, prazeroso ou 
menos gravoso como aquilo que seja lícito, legal, constitucional. Essa associação é indevida, eis que 
normas jurídicas não são ‘mandados de otimização’ e sim mandados deontológicos e que, como tais, 
não admitem graduação, uma escala de gostos e preferências. O direito não funciona por meio de 
critérios de utilidade ou de não gravosidade. O sistema jurídico funciona como uma charneira entre o 
mundo da vida e os sistemas sociais por meio de uma linguagem própria: um código binário que lhe 
permite perceber ou não os provimentos estatais e as ações sociais como lícitas ou não!” 
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Esclarece ainda, que a proporcionalidade deveria ser medida pelos padrões comuns 

da sociedade, nunca pela percepção individual do administrador. 

Corroborando este posicionamento, Moreira Neto e Garcia (2013, p. 13-14) 

entendem a proporcionalidade e razoabilidade como componentes de um único 

princípio, não explicitando diferença entre eles. Em sua análise, pregam o 

desdobramento da razoabilidade entre interna e externa: a razoabilidade interna 

cinde-se a existência da proporcionalidade entre os elementos do comando normativo. 

Já a externa, seria desdobrada em três elementos: adequabilidade do ato ao resultado 

almejado; necessidade do ato; e, a proporcionalidade estrita, que visaria adequar a 

medida e o resultado a ser alcançado.  

Para outros, como Carvalho Filho (2014, 41-42) há de se tomar cuidado com a 

menção ao princípio da razoabilidade e sua utilização como justificador para revisão 

jurisdicional do ato administrativo. O autor realça que o princípio da razoabilidade se 

fundamenta nos princípios da legalidade e finalidade, e, como tal, o ato supostamente 

violador da razoabilidade, necessariamente também teria afrontado algum dos 

princípios fundamentadores, dessa forma, a ação ofensiva ao princípio da 

razoabilidade, reputar-se-ia ilegal, e deveria ser este o argumento utilizado para sua 

anulação, seja pela própria administração, seja pelo Poder Judiciário, sendo 

desnecessária invocação de ofensa à razoabilidade, já que a ilegalidade é mais 

gravosa e passível de anulação do ato. 

O mesmo administrativista, sobre o princípio da proporcionalidade, afirma que 

este se fundamenta na tentativa de conter o excesso de poder, buscando o equilíbrio 

e o alcance finalístico do interesse público. Também defende a tríplice divisão do 

fundamento da proporcionalidade:  

 

01) adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser 
compatível com o fim colimado; 02) exigibilidade, porque a conduta deve ter-
se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para 
alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor 
prejuízo possível para os indivíduos; 03) proporcionalidade em sentido estrito, 
quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens. 
(CARVALHO FILHO, 2014, p. 43). 

 

Reiterando o fato de que o princípio da proporcionalidade não teria o condão 

de interferir no critério discricionário do administrador, apenas sendo aplicável quando 

se configurasse o excesso de poder. Carvalho Filho (2014, p. 1.009), especialmente 

tratando da análise do processo disciplinar, nomeia o princípio da proporcionalidade, 
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alternativamente, de adequação punitiva, sendo garantia do Agente Público contra 

abusos de autoridade. Faz uma conexão, também, entre a proporcionalidade do ato 

sancionatório e a imposição da sanção em sua dosimetria justa, respeitando-se a 

isonomia entre aqueles que cometeram o mesmo ato, da mesma forma, bem como, 

diferenciando as penas para condutas com graus de reprovabilidade diversos. Ideia 

semelhante é assim colocada: 

 

O princípio da proporcionalidade radica o seu conteúdo na noção segundo a 
qual deve a sanção disciplinar guardar adequação à falta cometida. [...] Além 
do que, destaque-se que o princípio da finalidade, sinalizando no sentido de 
que não pode a Administração impor medida punitiva mais severa da que seja 
necessária para atingir o seu finalismo, não deixa de salpicar ponderáveis 
efeitos na quadra jurídica indicativa da imprescindibilidade da dosimetria da 
pena. (COSTA, 2010, p. 64-65). 

 

O autor supracitado ainda ressalta, com acerto, que o princípio da 

proporcionalidade, para além da aplicação da pena, deve ser balizador do 

administrador público quando da confecção das normas infralegais quanto ao tema 

regulador disciplinar. 

Independentemente de tomarmos um viés mais tendencioso a ampliar o 

alcance do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando sua 

capacidade, inclusive, de ser justificador para controle do mérito administrativo, ou, 

que endentamos que os princípios em estudo são apenas parâmetros a serem 

seguidos, é indiscutível sua importância como sedimentador do comportamento do 

Administrador Público. 

Dentro do direito administrativo sancionador, especificamente, este princípio 

baliza, desde a abertura do procedimento apuratório até a aplicação da sanção 

prevista em lei, devendo-se verificar o grau de reprovabilidade do ato, a possibilidade 

e exigibilidade de o agente agir de forma diversa, e o atingimento das finalidades da 

sanção com a aplicação da pena – tanto para os que acreditam no caráter retributivo, 

quanto para os que creem na supremacia do caráter preventivo da pena. 
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2.2.7 Princípios do Direito Penal aplicáveis ao Direito Administrativo 

Sancionador 

 

Alice Voronoff (2018, p. 203) faz um paralelo entre o discurso teórico brasileiro 

e espanhol21 no que toca à transposição de princípios do Direito Penal para o Direito 

Administrativo. Para os europeus  

 

as infrações administrativas não se distinguem ontológica nem 
substancialmente das penais. O ordenamento punitivo do Estado é um só. 
Por isso, o regime jurídico aplicável ao poder de punir da Administração deve 
conter garantias similares àquelas existentes no âmbito criminal, sob pena de 
violação às liberdades e à segurança jurídica, ínsitas ao Estado de Direito. 
(VORONOFF, 2018, p. 203). 
 

Notadamente, Moreira Neto e Garcia (2013, p. 10) ressaltam a necessidade de 

dar-se especial relevo aos princípios – inicialmente penais – previstos no núcleo 

constitucional dos Direitos e Garantias Fundamentais, uma vez que, na mesma esteira 

da autora acima citada, entendem que a vontade do Poder Constituinte em limitar o 

ius puniendi Estatal, não foi restringida de acordo com a fonte da punição – se o 

Estado Administração ou o Estado Juiz. 

Mas não é possível importar, ipsis litteris os princípios do direito penal e aplica-

los no direito administrativo sancionador, “trata-se de incidência que deve ocorrer 

dentro das margens do devido procedimento administrativo [...] sem perder de vista o 

contexto que o legislador considerou para optar por uma ou por outra sanção” 

(VORONOFF, 2018, p. 209), ou seja, não por acaso determinadas condutas ilícitas – 

passíveis de punição – são açambarcadas pelo direito administrativo e outras pelo 

direito penal. Caso fosse o desejo do legislador (e do constituinte) que o tratamento 

dispensado a ambas condutas fosse exatamente igual, não haveria necessidade de 

haver diferenças entre o processo administrativo e o processo criminal; poder-se-ia 

aplicar o mesmo procedimento a ambos os casos somente variando a matéria tratada. 

No entanto, este não é o caso. Sabemos que os processos são completamente 

diferentes, desde a autoridade competente para instaurar, apurar e aplicar a pena, 

perpassando pelo rito previsto e pelas penas passíveis de aplicação ao final. São ritos 

                                            
21 Em importante reflexão histórica sobre o posicionamento do referido país em relação às normas 
administrativas sancionadoras: “Na Espanha, especificamente, esse poder fora exercido de forma 
ilimitada pelas monarquias ao longo do século XIX e ganhou novo fôlego no período da ditadura 
franquista (1939-1975). Daí a preocupação dos políticos e juristas espanhóis com a delimitação de 
balizas mais firmes e evidentes aplicáveis ao Poder Executivo, [...]” (VORONOFF, 2018, p. 204). 
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tão diferentes, que é impossível pensar que haveria possibilidade de utilização de um 

no lugar do outro; o que só evidencia a necessidade de individualização, também, da 

principiologia aplicada a cada um deles. 

O que não impede, por óbvio, que haja um conjunto interseção entre eles, e, 

sem a menor pretensão de esgotar o tema, elegemos alguns princípios do Direito 

Penal para analisar sua aplicabilidade ou não no Direito Administrativo Sancionador. 

Dentre os princípios humanitários de relevo presentes que levaram nossa Carta 

a ser nominada de Cidadã, temos o princípio da irretroatividade, previsto no art. 5º, 

XL, que preceitua: “a Lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” (BRASIL, 

1988). Em que pese a expressão específica da Lei penal, alguns autores, entendem 

que tal princípio pode ser aplicado no direito administrativo sancionador: 

 

apesar de as leis serem editadas para regular fatos atuais ou futuros – como 
acontece normalmente – as normas que beneficiem os infratores retroagem, 
a fim de prestigiar a nova realidade imposta pelo legislador, o qual tem a 
incumbência de acolher os anseios da sociedade num dado tempo e lugar. 
Não se justifica o Estado punir alguém quando o legislador valora a conduta 
(antes ilícita ou pressuposto de pena mais grave), segundo as novas 
concepções sociais, endente já não ser ilícita, ou pressuposto menos grave. 
(VITTA, 2003, p.113) 

 

A reflexão trazida faz sentido, caso haja instituição de uma Lei que crie 

transgressão disciplinar antes inexistente22, ou que agrave a penalidade aplicável à 

transgressão preexistente, há de se pensar se o indivíduo deve responder pela nova 

penalidade, ou ser incursionado na pena agravada. 

Tomando por base a ideia da análise econômica do direito23, o indivíduo como 

homo economicus, orientado pela razão, leva toda sua vida fazendo escolhas, 

“atuando no mercado e fora dele, sempre com vista a maximizar suas preferências” e, 

portanto, é necessário que no momento da escolha o sujeito tenham as informações 

necessárias para calcular a relação custo-benefício intrínseca à situação e se 

autodeterminar com base nas alternativas disponíveis (VORONOFF, 2018, p. 83).  

                                            
22 Sobre o tema, a ADI nº 5707, em trâmite no STF, de autoria do Partido Democrático Trabalhista e 
confeccionada por essa autora como causídica, discute-se a possibilidade de punição dos militares de 
Minas Gerais que cometeram o crime de deserção (ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em 
que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias) e, durante esse período fora 
da Corporação Militar, houve mudança legislativa que criou o tipo transgressional da Deserção 
(anteriormente apenas tipificada como crime, sem incidência administrativa); diante desta mudança 
legislativa, os referidos militares passaram a ser processados e demitidos das corporações militares de 
Minas Gerais. A referida ação ainda aguarda julgamento. 
23 Sobre o tema ver VORONOFF, Alice. Op. cit., p. 83-85.  
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Assim, pelo menos em tese, não é justo que, após o indivíduo fazer sua escolha 

com base nas variáveis presentes naquele momento, haja alteração para piorar sua 

situação em momento posterior. No entanto, o raciocínio inverso é aplicável: 

 

sobrevindo à imposição de penalidade administrativa Lei mais benéfica, ora por 
deixar de considerar o fato perpetrado como infração, ora por amenizar as 
consequências do ilícito, haverá de lograr incidência retrooperante? A melhor 
resposta é a que pende pela afirmativa. (DALLARI; FERRAZ, 2003, p. 156) 

 

Indo na direção contrária, sobre um princípio do Direito Penal que 

especificamente não se aplicaria ao processo administrativo, Carvalho Filho (2014, p. 

1.009) entende que não incide no processo disciplinar o princípio da insignificância, 

quando há proveito econômico indevido, sendo irrelevante o quantum auferido pelo 

Agente Público. 

Apesar de percebermos que o bem público – por pertencer à coletividade – 

precisa sim de um resguardo maior do ordenamento jurídico, não entendemos pela 

vedação absoluta à aplicação do princípio da insignificância no direito administrativo 

sancionador. A análise deve ser feita casuisticamente; um exemplo a ser pensado 

seria o de um servidor público que utiliza o seu local de trabalho para imprimir um 

trabalho acadêmico de seu filho, notadamente, o mesmo utilizou bens públicos (papel, 

tinta, desgaste da impressora) em seu proveito econômico – pois deixou de utilizar 

meios próprios para realizar tal impressão – certamente há uma responsabilidade 

envolvida no fato, mas parece desproporcional a imputação de uma punição 

disciplinar ao referido servidor em decorrência de tal ato. Mostra-se, em casos de 

pequena monta como este, mais apropriada a transposição da punição administrativa 

para o campo da responsabilização civil (principalmente as de cunho financeiro e 

ressarcitório). 

 Em relação ao princípio da legalidade há unanimidade em sua aplicação em 

ambas áreas do direito aqui tratadas, porém, existem posicionamentos que defendem 

a unidade do princípio quando aplicado no Direito Administrativo Sancionador e 

quando aplicado no Direito Penal, como vimos melhor no item 2.2.4, mas existem os 

autores que defendem que o princípio tem nuances diferentes quando aplicado em 

um ou outro ramo do direito. 

 Voronoff (2018, p. 219-220) defende que não há fundamento jurídico para 

extensão do princípio da legalidade penal ao direito administrativo sancionador, isso 
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porque, as estruturas normativas dos dois campos seriam distintas – no primeiro o 

enfoque é direto na conduta individualizável do delinquente, já no segunda o enfoque 

seria indireto (fixados por remissão a outros atos normativos) em condutas mais 

genéricas e baseada em cláusulas gerais de remissão. 

 No entanto, dissentimos da autora. Em sua obra a mesma trata de sanções 

administrativas em geral, dando especial relevo às normas regulatórias de natureza 

econômico-social. Neste sentido, tratando este trabalho do enfoque especial no direito 

disciplinar, entendemos razoável a divergência (distinguish necessário).  

A gravidade ético-social das penalidades impostas pelo regime disciplinar 

administrativo, em muitas vezes, se equiparam às do direito penal, havendo, inclusive, 

em alguns estatutos militares vigentes, a penalidade de privação de liberdade (prisão 

administrativa) como punição disciplinar, portanto, para efeito das punições advindas 

do direito disciplinar, entendemos que o princípio da legalidade deve sim, aproximar-

se da legalidade penal, conforme já explorado no tópico específico deste capítulo. 

 

2.2.8 Não aplicabilidade do princípio da presunção de legalidade/legitimidade 

do ato administrativo ao ato administrativo sancionador: 

 

O ato administrativo submete-se a um regime jurídico administrativo, que, por 

sua vez, está localizado num regime jurídico de direito público. Tendo, por isso, 

atributos diferenciados dos atos do direito privado. 

Dentre os atributos do ato administrativo, encontramos a presunção de 

legitimidade/legalidade e também a nominada presunção de veracidade. Os próprios 

nomes já são bastante elucidativos: aquela diz se o ato prolatado encontra-se em 

consonância com os preceitos legais vigentes; em decorrência disto haveria uma 

presunção – até que se prove o contrário – de que os atos administrativos seriam 

emitidos em observância da lei. Já a presunção de veracidade “diz respeito aos fatos; 

em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela 

Administração”. (DI PIETRO, 2018, p. 231-232). 
 Ao defender o referido atributo dos atos administrativos, percebe-se uma forte 

fundamentação no “argumento de autoridade, que pode acabar por favorecer o abuso 

de poder e ensejar perseguições e achaques na estrutura administrativa” (GIBSON, 
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2008, p. 207). Um exemplo do referido argumento de autoridade é vislumbrado a 

seguir: 

 

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de 
legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com 
as devidas normas legais. [...] 
Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento 
precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos 
emanados de agentes detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, 
como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete 
proteger. (CARVALHO FILHO, 2014, p. 122) 

 

 A autoridade que emanou o ato – até os dias atuais – carregaria consigo uma 

“aura divina” à semelhança da que era atribuída aos atos dos Reis Absolutos, afinal, 

suas ordens eram tidas como emanadas diretamente de Deus. Em que pese a 

evolução do Estado, tal resquício permanece intrincado no Direito Administrativo e 

tem o condão de causar grandes prejuízos. Todos os atos emanados por todas as 

pessoas são presumidos legais e de boa-fé, até que se prove o contrário (presunção 

iuris tantum), porém, em relação a administração, a presunção relativa teria a força de 

inverter o ônus da prova, de acordo com entendimento da maioria da doutrina: 

 

Outro efeito [da presunção de legitimidade] é o da inversão do ônus da prova, 
cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. 
Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os 
seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no 
seu próprio conteúdo. (CARVALHO FILHO, 2014, p. 123) 

 

Há de se colocar em relevo, conforme bem levanta Gibson (2008, p. 206), a 

impossibilidade de obrigar quem quer que seja a produzir prova negativa daquilo que 

lhe é imputado, e, a depender do caso concreto, é exatamente isso que a presunção 

de legitimidade acrescida da inversão do ônus da prova acarreta. 

Tomemos por base exemplificativa uma abordagem policial de trânsito em que 

o Agente de trânsito afirma que o motorista está na condução de veículo embriagado. 

Mesmo quando não haja à disposição do órgão de trânsito o etilômetro – e, mesmo 

que sequer seja oferecido ao motorista a realização do teste – basta o relato do Agente 

de trânsito no boletim de ocorrência (conforme art. 306, §1º, II e § 2º do Código de 

Trânsito Brasileiro24), e as providências administrativas (multa e suspensão do direito 

                                            
24 Art. 306.  Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência 
de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas - detenção, de seis 
meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
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de dirigir) serão prontamente tomadas, sem qualquer possibilidade de defesa do 

condutor; afinal, como provar que não estava embriagado, se não é feita qualquer 

prova material no dia dos fatos? Temos uma caso típico em que há a palavra o Agente 

contra a palavra do acusado (no caso de não haverem testemunhas). 

Ou seja, ao se imputar a presunção de legalidade do ato administrativo 

sancionador, com a inversão do ônus probatório, neste caso, o acusado ficaria 

obrigado a realizar prova negativa, também chamada de prova diabólica – ou seja, 

prova impossível ou de difícil realização. 

Ressalte-se, estamos tratando de infração administrativa mas que, ao mesmo 

tempo, constitui crime de trânsito, e a presunção de veracidade do ato pode levar a 

gravíssima consequência da detenção de uma pessoa, já que é impossível provar 

sobriedade caso não seja realizado exame no momento da infração ou não haja 

testemunhas, ofendendo, sobremaneira, ao princípio constitucional da presunção de 

inocência. Portanto, com acerto:  

 

Simples alegações não podem ser aptas a fundamentar e motivar decisões 
administrativas (ou mesmo judiciais) que acabem por restringir, limitar ou 
extinguir direitos. [...] Não subsistem razões para se partir do pressuposto da 
culpabilidade daquele que é autuado pelo agente de controle do tráfego 
urbano. [...] 
Há algumas sugestões a serem apontadas para uma fiscalização 
administrativa que seja racional e, portanto legítima, e nas palavras de Jürgen 
Habermas, aproximar o Direito da sua validade e não apenas condenando-o 
à sua mera facticidade. A evolução da tecnologia já propicia o registro de 
filmes e fotografias que poderão dar maior nitidez e exatidão às alegações 
dos agentes administrativos. 
A exigência de documentação técnica e pericial que suportem as alegações 
contidas na autuação também é alternativa que se demonstra consoante com 
a nova compreensão do que seja verdade, pois já se destacou que convencer 
os demais integrantes do processo é ofício inarredável. (GIBSON, 2008, p. 
208). 

 

Quando tratamos do ato administrativo sancionador, estamos frente a atos que 

trazem preceitos normativos impositivos e que preveem punição pelo seu 

descumprimento, ou seja, cerceiam a liberdade das pessoas. Nesse aspecto, imputar 

                                            
veículo automotor. § 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por: I - concentração igual 
ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool 
por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração 
da capacidade psicomotora. § 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida 
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou 
outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (BRASIL, 1997, grifo 
nosso) 
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a este ato restritivo de direitos a presunção de veracidade e legitimidade, e, em 

conjunto imputar a inversão do ônus da prova (como a maioria da doutrina acata), 

estaríamos frente a situações extremamente gravosas aos indivíduos tutelados, e ao 

mesmo tempo retiraríamos deles todas as possibilidades de defesa. 

Portanto, entendemos que o atributo de presunção de legalidade ou 

legitimidade do ato administrativo não pode ser acatado quando tratamos do ato 

administrativo sancionatório, sobremaneira, quando este tem cunho disciplinar, pois 

operar-se-ia grande ofensa ao princípio da ampla-defesa e do contraditório, bem como 

do devido processo legal, já tratados neste trabalho. 

 

2.3 Finalidade do ato administrativo sancionador: 

 

Doutrinariamente o ato administrativo é formado por cinco elementos: 

competência, finalidade, forma, motivo e objeto; segundo a doutrina dominante, os 

três primeiros são vinculados, enquanto os dois últimos podem ser discricionários a 

depender da norma, ou seja, motivo e objeto podem admitir juízo de conveniência e 

oportunidade. 

Disso, vislumbra-se que a finalidade do ato administrativo sempre será 

vinculada à vontade da lei, e, dizemos mais, vinculada ao próprio ordenamento jurídico 

como um todo, à medida em que se vislumbra que a finalidade precípua de todo ato 

administrativo invariavelmente é o interesse público. 

Para Di Pietro (2018, p. 242-243), a finalidade “é o resultado que a 

Administração quer alcançar com a prática do ato. Enquanto o objeto é o efeito jurídico 

imediato que o ato produz [...], a finalidade é o efeito mediato”. A administrativista 

elenca ainda uma subdivisão na finalidade: em sentido amplo, a finalidade do ato seria 

sempre o interesse público; em sentido restrito, a finalidade seria o resultado 

específico que a administração objetivaria atingir com cada ato, decorrente sempre 

direta ou indiretamente da lei. 

Grande parte do desenvolvimento do presente trabalho necessita da 

determinação da finalidade do ato sancionador, ou seja, sua razão de existir:  

 

No Brasil, é vasta a literatura a respeito das teorias da pena. Artur Gueiros e 
Carlos Eduardo Japaiassú remetem a três correntes absolutas, relativas e 
mistas. As primeiras veem a pena como uma exigência de justiça; um mal a 
compensar outro mal cometido pelo infrator. As teorias relativas partem de 
uma concepção utilitária da pena e a justificam a partir de seu efeito 
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preventivo. Sob essa ótica, a finalidade da pena não é punir mas prevenir; 
quer do modo geral, para intimidar todos os possíveis infratores, quer do 
modo especial, para coibir o autor do crime quanto a uma possível 
reincidência. Já as teorias mistas (ou unitárias) combinam elementos das 
duas primeiras, para defender que a pena é retribuição, mas deve, também, 
perseguir os fins de prevenção geral e especial. (VORONOFF, 2018, p. 81-
82) 

 

Alguns autores, defendem que o ius puniendi é uno, traçando uma “trajetória 

íntima do direito administrativo vis-à-vis o direito penal” (VORONOFF, 2018, p. 46). 

Em consonância com o exposto, o que se observa, em todos os trabalhos estudados 

sobre o ato administrativo sancionador, é a interseção da Teoria da Pena no que 

concerne ao Direito Penal e ao Direito Administrativo.  

E não poderia ser diferente, pois a superação dos Estados Absolutistas, com a 

evolução até o Estado Democrático de Direito conduz ao fato de que “as normas de 

Direito Público explicitaram sua dupla função: a de limitar e controlar o poder do 

Estado, de modo a coibir os excessos e desvios praticados no exercício do poder 

político em desfavor dos administrados” (MOREIRA NETO, GARCIA, 2013, p. 9). 

Percebemos, pois, que a finalidade do ato administrativo é bidirecional – vai ao 

encontro tanto do Ente/órgão prolator, quanto do indivíduo destinatário final. Tal 

digressão desnuda uma finalidade primária de existência da norma sancionadora. 

Antes de se discutir a finalidade do ato sancionador quando proposto em direção ao 

indivíduo (direção externa), há que se refletir sobre a finalidade de existência deste 

ato quando tem como destinatário o seu próprio prolator (direção interna), ou seja, a 

Administração Pública, e, em última instância, o próprio Ente – daí a similitude entre 

as finalidades das penas, tanto do Direito Penal quanto do Direito Administrativo. 

Quer dizer, os atos sancionadores não existem apenas com fins de prevenção 

ou retribuição ao ilícito cometido (a depender da corrente escolhida). Existem, também 

para parametrizar a forma e o limite de atuação do Estado em relação ao indivíduo.  

A relevância da reflexão proposta é ampliada quando se percebe que a 

construção histórica que primeiramente criou, e depois passou a incorporar dentre os 

Direitos e Garantias Fundamentais normas sobre tipicidade, legalidade, devido 

processo legal, forma de cumprimento das penas, entre outros, foi exatamente a 

mesma que surgiu para impor limites ao Estado Absoluto e o ato administrativo 

sancionador sempre existiu, talvez tenha sido o primeiro a ser conhecido pelo povo. 

Ordens de enforcamento, penas corporais, toda penalidade ordenada pelo Soberano 
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Absolutista, não passavam de atos administrativos sancionadores. No entanto, para 

seu cumprimento, este ato não precisava estar presente em nenhum escrito ou 

mesmo costume, bastava o julgamento de acordo com a vontade do monarca. 

Portanto, a grande evolução trazida pelo Estado Democrático de Direito sobre 

a finalidade do ato administrativo sancionador, não toca à sua direção externa – que 

destrinçaremos mais a frente – mas à sua direção interna, de limitar a vagueza e 

insegurança existentes quando o ato sancionador tinha como único norte, a vontade 

do Rei. 

 Com a colocação da finalidade interna do ato administrativo sancionador em 

mente, passemos a discutir sobre as duas maiores correntes sobre a finalidade 

externa do ato: a preventiva e retributiva. 

 Alice Voronoff (2018, p. 83-84) traz uma digressão extremamente 

enriquecedora no sentido de que, as teorias dissuasórias teriam grande ligação com 

a Escola de Chicago, que traz a compreensão de que o homem – como ser racional 

– se comporta sempre com fins de maximizar suas preferências; assim sendo, como 

indivíduo apto a realizar opções sempre mais vantajosas aos seus objetivos, o homem 

é guiado por um trilho de custos e benefícios, tendendo à escolhas que lhe tragam 

mais lucro (não apenas em seu teor econômico). Portanto, para esta teoria, a prática 

de qualquer ato da vida cotidiana é realizada pela escolha entre o sopesamento entre 

o custo e o benefício que podem ser auferidos com a realização da referida ação. Tal 

argumento é reproduzido inclusive, quando tratamos de atos ilícitos, quando o custo 

é a pena atribuída ao mesmo, e o lucro é o resultado alcançado – com ou sem a 

punição. 

 

Daí o caráter dissuasório ou preventivo da pena. Já que o ato ilícito impõe 
custos à sociedade, tanto direitos (em razão dos efeitos da conduta ilícita), 
quanto indiretos (em virtude dos recursos despendidos para financiar a 
persecução penal), a sanção deve ser fixada em patamar suficiente para 
impedir ou reduzir o índice de infrações e, com isso, minimizar os custos totais 
para a sociedade (VORONOFF, 2018, 85) 

   

 Ferreira (2009, p. 81), quando analisa a sanção como categoria jurídica, em 

seu sentido estrito, afirma que sua principal função seria a de desestimular aquele que 

comete o comportamento proibido. Ou seja, dá relevo ao caráter preventivo da 

sanção. Neste mesmo diapasão, Vitta (2003, p. 66) afirma que a sanção visa 
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desestimular o descumprimento das normas do ordenamento através da cominação 

de uma consequência repressiva previamente estipulada. 

 A finalidade de prevenção também é observada quando se afirma que “pune-

se para prevenir a ocorrência de novas infrações, desestimulando a prática de 

comportamentos tipificados como ilícitos” (MELLO, 2007, p. 76). 

 Em contrapartida, os adeptos da teoria retributiva afirmam que “quem pratica 

um mal deve sofrer um mal. A pena se funda na justa retribuição, é um fim em si 

mesma e não serve a qualquer outro propósito que não seja o de recompensar o mal 

com o mal.” (SOUZA; JAPIASSÚ, 2015, p. 8 apud VORONOFF, 2018, p. 89). Assim, 

a pena seria uma retribuição ao mal infligido ilicitamente a outrem, tendo caráter de 

vingança estatal. 

 Para Osório (2015, p. 116-117), a sanção administrativa é diferente das 

medidas de polícia, das medidas rescisórias, das medidas ressarcitórias, das medidas 

preventivas e das medidas de responsabilidade na gestão. Neste sentido, ao 

diferenciar a sanção administrativa das medidas preventivas, afirma que a finalidade 

é o ponto de divergência entre ambas; enquanto o objetivo das medidas de 

preventivas é afastar o perigo incutido na transgressão da norma jurídica, o da sanção 

seria de refutação da ilicitude.  

Portanto, a localização de ambas no tempo é diferente: enquanto a medida 

preventiva está situada antes do cometimento do ilícito, a sanção está situada após o 

cometimento da ofensa ao ordenamento jurídico. Osório (2015, p.106), conclui, dessa 

forma, que a finalidade da sanção seria “repressora ou disciplinar”. 

Nesta senda, Cristina Emy afirma que: 

 

A teoria retributiva tem na sua concepção clara influência da Lei de talião 
(“olho por olho, dente por dente”) e de passagens bíblicas. Já nas idades 
moderna e contemporânea, foram determinantes a filosofia de Immanuel Kant 
e de Friedrich Hegel. De Kant, a partir de sua teoria da retribuição moral ou 
ética, sob a ótica de que “a realização de um mal culpável reivindica o 
imperativo categórico do castigo ao infrator, como imposição incondicionada 
da justiça; de Hegel, pela defesa de que, sendo o ordenamento jurídico (como 
expressão da vontade geral) a tese, e o delito a sua negação (i.e, a antítese), 
a pena, como negação da negação, seria a síntese, apta a restabelecer a 
vontade geral. (YOKAICHIYA, 2011, p. 23-24). 

 

Das variáveis postas entre as duas vertentes da finalidade precípua da sanção, 

temos uma inclinação para melhor aceitar a finalidade preventiva como razão de 

existência e justificação da sanção administrativa. Pois ao concluirmos que uma das 
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grandes evoluções trazidas pelo Estado Democrático de Direito repousa sobre a 

finalidade do ato como limitador do poder punitivo típico do Absolutismo (direção 

interna), a conclusão de que a finalidade preventiva deve ter maior relevância fica 

ainda mais evidente. 

 O caráter retributivo, de punição contra o ilícito – se observado com atenção – 

foi sensivelmente abrandado com a evolução histórica das penas (de corporais para 

pecuniárias, por exemplo), no entanto, o caráter preventivo foi colocado em destaque, 

pois ao saber previamente da proibição (que não mais reside no livre alvitre do Rei) o 

indivíduo, destinatário externo do ato sancionador, tem a capacidade de 

autodeterminação para evitar a sanção prevista, e, na via de mão dupla da pena, caso 

sabedor da proibição, mesmo assim opte pelo cometimento do ato, claramente há 

legitimidade do Estado na aplicação da sanção. 

Continuando nesta toada, a finalidade de prevenção geral ainda se torna mais 

relevante quando levamos em consideração os princípios dispostos como “pedras de 

toque” da administração pública pela maioria da doutrina: indisponibilidade do 

interesse público e supremacia do interesse público sobre o interesse privado25. 

Caso se admitisse que a sanção administrativa tivesse como objetivo principal 

a retribuição do mal sofrido, estaríamos admitindo a necessidade de uma ofensa ao 

interesse público prévia, para só então, passar a operar a finalidade de existência do 

ato sancionador. 

Mas quando tratamos de ofensa à Administração Pública, o mal sofrido é 

sentido por toda sociedade, e, muitas vezes, a demissão de um servidor, 

disciplinarmente, ou o arbitramento de uma multa de ressarcimento ao erário, são 

medidas insuficientes para reparação de todo o dano sofrido. 

Mesmo para os autores que não consideram o interesse público como base 

conceitual do Direito Administrativo26, não encontramos quem desnature o referido 

princípio como constituinte importante deste ramo do direito. 

                                            
25 Alice Gonzalez Borges (1996, p. 109) ensina: “Sobre esses dois pilares fundamentais é que se 
estruturam, de um lado, as chamadas prerrogativas de potestade pública e, de outro, as sujeições de 
potestade pública, que corporificam o conteúdo da atividade administrativa. Tais prerrogativas e 
limitações encontram sua única razão de ser em face do interesse público que as justifica, sem cuja 
existência perderiam qualquer significado”. Neste mesmo sentido, Carvalho filho (2014, p. 34) afirma 
que o grupo social é o destinatário da atividade administrativa, o indivíduo é integrante da sociedade, 
e seus direitos, em regra, não poderiam sobrepujar aos direitos da coletividade; portanto, havendo 
conflitos entre o interesse público e o privado, aquele deverá – em regra – ter prevalência sobre este, 
caracterizando a supremacia do interesse público sobre o privado.  
26  “O certo é que o Direito Administrativo não pode estruturar-se, conceitualmente, a partir de uma 
cláusula tão ampla quanto ambígua como o interesse público.” “O Direito Administrativo pode servir de 
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Portanto, comungando da corrente mista, o caráter retributivo da pena é 

inegável, existindo sim o castigo ao infrator, no entanto, parece lógico que, a principal 

causa de existir das sanções administrativas, seja de fato a prevenção geral que tem 

o objetivo de desestimular o comportamento tipificado na legislação como ilícito 

administrativo, visando a proteção do interesse público, antes mesmo de este ser 

lesionado. 

 

2.4 Ato administrativo sancionador disciplinar 

  

 O direito administrativo sancionador tem o objetivo de direcionar os indivíduos 

pertencentes a uma certa sociedade a agirem de forma que os interesses públicos 

almejados sejam cumpridos. Isso pode ocorrer pela da aplicação de multas para os 

descumpridores das normas de trânsito, do fechamento de estabelecimentos para os 

descumpridores das normas de vigilância sanitária ou mesmo o embargo de obra 

realizada sem a licença devida. 

 No entanto, dentre esse universo gigantesco de sanções administrativas, nosso 

objeto de estudo restringe-se a sanção disciplinar. Uma das definições de ato 

administrativo sancionatório disciplinar que mais agrada é a seguinte: 

 

a sanção imposta ao funcionário faltoso, tendo por fim a correção sua, além 
da prevenção que sua aplicação enseja. A correção faz sentir ao autor do fato 
punido a incorreção do seu procedimento e a necessidade de melhorar a sua 
conduta. A prevenção está no sentido de que a pena procura evitar que o 
faltoso volte a transgredir, servindo, ainda, de exemplo, de alerta a todos os 
outros funcionários, mostrando-lhes as consequências da má conduta” 
(LAZZARINI, 1999, p. 402)  

 

 Todo ato administrativo sancionador disciplinar necessariamente vem 

precedido de procedimento administrativo disciplinar que dentre as espécies mais 

comuns, estão a sindicância administrativa disciplinar (SAD) e o processo 

administrativo disciplinar (PAD), este último geralmente mais formal e empregado em 

casos em que se possa cominar penas mais graves; o processo administrativo 

                                            
instrumento para tutelar relações onde estejam envolvidos diretamente interesses privados, 
excepcionalmente, como ocorre na intervenção do Estado no domínico econômico” “A horizontalizarão 
progressiva dos sistemas administrativos enseja, ainda, desafios interessantes, desnaturando o 
interesse público de algumas de suas mais tradicionais vestimentas, como a indisponibilidade. Por tais 
razões, não é possível calcar todo um conceito central de um ramo jurídico apenas no interesse público, 
embora este possa ser um dos elementos indispensáveis ao núcleo do Direito Administrativo” (OSÓRIO 
2015, p. 64-65) 
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disciplinar “é o instrumento formal através do qual a Administração apura a existência 

de infrações praticadas por seus servidores e, se for o caso, aplica as sanções 

adequadas” (CARVALHO FILHO, 2014, p. 999).  

A apuração de faltas funcionais constitui um poder-dever da Administração, ou 

seja, o referido processo disciplinar é o meio pelo qual a Administração busca a 

verdade sobre determinada situação supostamente ilegal e, ao fim, está habilitada a 

punir quem tenha cometido ato contrário aos ditames legais. Além disso, esse 

processo tem base normativa difusa na medida em que cada ente federativo, bem 

como, cada um de seus órgãos tem o poder de regular seus servidores através de 

normativas próprias, geralmente chamadas de Estatutos ou Leis Orgânicas. 

A sanção disciplinar é sempre dirigida ao Agente Público, que segundo Di 

Pietro (2018, p. 674), seria “toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às 

pessoas jurídicas da Administração Indireta” com fins correcionais e ou preventivos 

(como vimos no tópico anterior). Os referidos Agentes Públicos, ainda para autora, 

são divididos em quatro categorias: agentes políticos, servidores públicos, militares e 

particulares em colaboração com o Poder Público. 

Todos estes tem responsabilidade administrativa e, portanto, estão ao alcance 

do poder disciplinar do Estado. As penalidades mais previstas nos procedimentos 

administrativos disciplinares são as seguintes: advertência, repreensão, prestação de 

serviços, suspensão, multa, destituição do cargo ou função, demissão, cassação da 

aposentadoria/reforma ou disponibilidade, aposentadoria/reforma compulsória, perda 

de posto ou patente e transferência disciplinar. 

 Das penas previstas, percebe-se que as mesmas tem caráter funcional – 

ligadas ao exercício do cargo ou função pública – ou pecuniário, em frontal diferença 

ao observado no direito penal. Em síntese, é possível afirmar que:  

 
(a) o direito administrativo sancionador, como regra, busca a conformação da 
conduta dos particulares para evitar resultados contrários a objetivos de 
interesse público definidos no ordenamento jurídico. Ele opera, portanto, a 
partir de um olhar eminentemente prospectivo e conformativo, dissociado de 
um juízo de condenação moral. (b) Já o direito penal tem como finalidade 
inerente (ainda que não seja a única) castigar o ofensor por lesão provocada 
a bens jurídicos caros à sociedade. Sob essa ótica, ele incorpora um olhar 
retrospectivo, que leva em consideração a reprovação ético-social da conduta 
do infrator e busca penalizá-lo na medida de seu merecimento. (VORONOFF, 
2018, 102). 
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 Em que pesem as diferenças latentes entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo Sancionador, em comparação com as demais sanções previstas no 

Direito Administrativo, acreditamos que as penas Disciplinares mais se aproximam 

das criminais que das próprias sanções advindas do Estado em casos não 

disciplinares.  

 Basta pensarmos que em relação aos militares, a própria Constituição Federal 

admite a existência de prisão como pena administrativa27; ou seja, uma pena típica 

das repreensões criminais, pode ser aplicada aos militares do país, caso seja prevista 

em seus respectivos Estatutos. 

 Sobre o caráter ético-social extremamente relevante ao Direito Penal, temos 

que “nas infrações disciplinares, em que há referências mais evidentes a 

componentes ético-morais, - como sói acontecer no campo penal -, essa integração 

[entre Direito Administrativo Sancionador e Direito Penal] pode justificar-se de modo 

mais intenso.” (VORONOFF, 2018, p. 117). Ou seja, há uma aproximação entre os 

referidos ramos do direito, merecendo atenção para tais conexões.  

 Em dada análise, poder-se-ia acreditar que as penas previstas no Direito 

Administrativo Sancionador Disciplinar poderiam ser mais brandas ao sujeito que as 

previstas no Direito Penal; no entanto, devemos colocar esse pré-conceito em 

perspectiva. 

 Dentre as sanções administrativas disciplinares, a que é tida como a mais 

gravosa é a pena de demissão (mesmo se comparada à pena de detenção prevista 

aos militares em alguns Estados, o caráter definitivo da demissão costuma ser mais 

temido pelos Agentes Públicos que a própria detenção). O termo, diferentemente do 

utilizado pelo Direito Trabalhista, tem carga negativa e é fruto de punição, 

equiparando-se no âmbito privado – guardadas proporções –, à demissão por justa 

causa. Dizemos isso, pois a demissão do serviço público é ainda mais gravosa que a 

demissão por justa causa dos celetistas, pois a punição administrativa põe termo a 

vínculo estável, e, portanto, com ligações mais estreitas que as firmadas no serviço 

privado, que não oferece estabilidade em nenhum dos seus moldes; além disso, a 

                                            
27 Vários Estatutos Militares do país preveem até os dias atuais a modalidade de prisão administrativa 
(são exemplos: Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, 
Maranhão, São Paulo), ou seja, uma das penas a ser imputada aos militares destes Estados é a de 
detenção. Tal fato não ocorre em Minas Gerais desde a superação do Regulamento Disciplinar da 
Polícia Militar de Minas Gerais (RDPM) pelo Código de Ética e Disciplina Militares de Minas Gerais 
(CEDM) em 2002. 
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penalidade de demissão tem o condão de impedir novas contratações e fica maculada 

na ficha funcional do indivíduo para o resto da sua vida, em contrapartida, aos 

celetistas, é garantido por Lei que a demissão por justa causa não pode ser anotada 

em sua Carteira de Trabalho, não sendo registrada para qualquer fim na carreira do 

trabalhador (salvo pesquisa de antecedentes feita informalmente pela empresa 

contratante). 

 Tendo em mente que se vive em um mundo capitalista, em que a posição que 

se ocupa na sociedade é diretamente ligada a capacidade individual de gerar lucro, 

conseguimos vislumbrar a importância da fonte de renda individual de cada um; e, 

portanto, quando o sujeito é Agente Público, e sofre a pena de demissão, 

provavelmente sofrerá uma interferência direta em seu meio de subsistência e em sua 

colocação dentro da sociedade. Com enfeito: 

 

Há, também, enorme risco de penalizações com essas características 
[punição aplicada sem seguro critério e devida apuração de 
proporcionalidade/razoabilidade] extrapolarem para atingir outras relações 
profissionais do apenado, o que pode tolhê-lo no legítimo direito de exercer 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, que é a básica garantia individual 
expressamente assentada no inciso XIII do art. 5ª da Constituição Federal.  
É imperioso reconhecer a inafastável proeminência axiológica dos direitos 
individuais em comento – direitos da personalidade e livre exercício 
profissional – todos expressamente previstos no art. 5º da Constituição 
Federal, pois que são expressões inerentes à cláusula da dignidade da 
pessoa humana, não podendo, por isso, ser desconsiderados em hipóteses 
extremadas de responsabilização, violando a proporcionalidade/ 
razoabilidade que deve nortear a aplicação da sanção (MOREIRA NETO, 
GARCIA, 2013, p. 13). 

 

 Com isso em mente temos que analisar com cautela o Direito Administrativo 

Sancionatório Disciplinar, pois seu potencial lesivo na vida do sujeito por ele afetado 

é enorme, no entanto, muitas vezes, tal ramo do Direito é tido como de menor 

importância, principalmente quando comparado com o Direito Penal.  

Não raras vezes, agentes públicos submetidos a processos administrativos 

disciplinares em que há possibilidade de se cominar a pena de demissão, manifestam 

sua preferência por penas de reclusão e detenção em substituição a pena de 

demissão, posto que sua função ou cargo são o único ou principal meio de 

subsistência do indivíduo e de sua família. Em análise sobre os dois ramos do direito: 

 

Não se desconhece que a legalidade da atividade sancionadora que se 
fundamenta no Direito Administrativo possui uma certa flexibilidade. Isso 
decorre da ausência de algumas ‘amarras’ que normalmente escravizam as 
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normas penais. É uma consequência, inclusive, da maior elasticidade 
competencial do Estado nesse terreno, embora seja, sobretudo, fruto de toda 
uma carga histórica comprometida com normas sancionadores garantistas de 
direitos individuais. A evolução do Direito Penal certamente remete os 
sistemas punitivos à observância de um conjunto universal de direitos 
humanos e direitos fundamentais positivados. A nota da maior flexibilidade 
do Direito Administrativo Sancionador fica por conta, desde logo, de um 
abandono histórico a que submetido esse conjunto de normas, que ficaram à 
margem do desenvolvimento do Direito Punitivo, este identificado como 
Direito Penal. Assim, as normas de Direito Administrativo Sancionador eram 
manejadas e tratadas historicamente no bojo do chamado poder de polícia 
da Administração Pública, cujas principais características remetiam, e ainda 
remetem, à discricionariedade das autoridades competentes. Daí decorre, em 
boa medida, a flexibilidade de uma legalidade permeada por competências 
discricionárias, sempre voltadas à direção do interesse público. Eis uma nota 
diferenciadora importante a apartar a legalidade administrativa da legalidade 
penalista. (OSÓRIO, 2015, p. 227). 

 

 Dessa forma, vislumbra-se uma digressão histórica extremamente relevante e 

apta à justificar, como duas penas infligidas ao indivíduo seguiram caminhos tão 

distintos, principalmente no que toca às garantias asseguradas ao acusado nos 

processos penal e administrativo.  

Para Fábio Medina Osório (2015, p. 220), o poder punitivo da Administração 

Pública é fragmentado, tendo tratamento diverso quando se trata de ilícito 

administrativo praticado por particulares (relação de sujeição geral) ou por 

funcionários públicos ou pessoas conectadas a especiais relações de sujeição com o 

Estado; as garantias e os direitos em questão, neste ponto, tomam rumo diversos, 

tanto em relação ao rigorismo ou flexibilidade, quanto na determinação de pautas mais 

voltadas aos direitos individuais ou pautas relacionadas a direitos coletivos ou difusos, 

tudo a depender do destinatário da punição. 

Portanto, quando tratamos do direito disciplinário com o escopo do presente 

trabalho, o destinatário da punição é o Agente Público, ou seja, aquele que tem 

relação de ‘especial sujeição’ à Administração Pública e, neste sentido, há um 

regramento que pretende incutir ao mesmo uma conduta (comissiva ou omissiva) em 

relação a certos fatos. Ou seja, percebe-se um caráter instrumental do direito 

administrativo sancionador em que  

 

a sanção administrativa, como o direito em geral, não é uma simples 
consequência que possa ser tratada como uma finalidade em si, mas é 
instrumento a serviço de valores e objetivos caros à sociedade. [...]  
Como instrumento que opera de modo primariamente prospectivo, com vista 
a assegurar e promover a conformação da conduta dos particulares em prol 
da satisfação de interesses e necessidades sociais, a sanção administrativa 
é uma ferramenta sui generis. E é diferenciada precisamente por isso. Porque 
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só se justifica se tiver aptidão para produzir esses resultados dela esperados, 
o que pressupõe um conjunto específico de incentivos necessários para 
direcionar a conduta dos particulares numa ou noutra direção. 
[...] o que se avalia, é se a sanção administrativa produz os incentivos 
corretos, adequados e necessários para dissuadir [o cometimento] da 
infração, e com isso proporcionar os resultados esperados de adequação na 
prestação do serviço público ou de regular execução do contrato público. 
(VORONOFF, 2018, p. 104-105) 

 

 Assim sendo, o ato administrativo disciplinar é instrumento, sendo que Voronoff 

chama atenção a ponto crucial do presente trabalho, uma vez que como instrumento, 

a sanção administrativa tem que estar apta a direcionar seus destinatários à 

consecução de seu objetivo – adimplemento do interesse público, pois, se assim não 

for, a referida medida perde seu sentido de ser; e, aí devemos questionar se uma 

norma sancionadora demasiadamente aberta, ampla e indeterminada, atenderia ao 

critério de instrumentalidade necessário. 
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3 CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS  

 

Para iniciar o estudo dos conceitos jurídicos indeterminados, necessário 

compreender o que seriam, em primeiro lugar, os conceitos jurídicos. Quais os traços 

que diferenciam estes dos conceitos em geral? Para tanto, Edimur Ferreira de Faria 

elucida que: 

 

Duas características básicas verificam-se nos conceitos jurídicos, que os 
distinguem claramente dos demais: a sua não correspondência com a 
realidade; e a mutação que sofre, no tempo e no espaço, no que atine à sua 
compreensão. [...] 
O conceito jurídico não está vinculado à determinada realidade concreta-
material, mas a significados do que deve ser e não do que é. Por isso, certos 
conceitos jurídicos podem ter significados diferentes em países distintos e em 
épocas diferente. (FARIA, 2016, p. 189). 

 

Sem a intenção de esgotar o estudo sobre conceitos jurídicos, Di Pietro 

complementa no sentido de que o conceito jurídico 

 

não existe ‘em si’; dele não há representação concreta, nem mesmo gráfica. 
Tal objeto só existe, ‘para mim’, de modo tal, porém, que sua existência 
abstrata apenas tem validade, no mundo jurídico, quando a este ‘para mim’, 
por força de convenção normativa, corresponde um – seja-me permitida a 
expressão – do conceito jurídico possa ser reconhecido uniformemente por 
um grupo social poderá prestar-se ao cumprimento de sua função, que é a 
de permitir a aplicação de normas jurídicas, com um mínimo de segurança... 
O objeto do conceito jurídico expressado, assim é uma significação atribuível 
a uma coisa, estado ou situação e não a coisa, estado ou situação. (Eros 
Roberto Grau, 1987, p. 73, apud Di Pietro, 2012, p. 90). 

 

Tal entendimento é ainda mais destrinçado por Leonardo Ferraz28, quando  

afirma que, em verdade, o que se nomina conceitos jurídicos são estruturas 

linguísticas, estruturas de palavras (ou termos) do ordenamento jurídico sendo estes 

“meros rótulos utilizados para comunicar conteúdos – os verdadeiros conceitos 

jurídicos -, constituindo-se os termos em um input para a construção de um sentido 

normativo aceito no subsistema jurídico”, com isso, o autor explica que o respectivo 

output, somente é “materializado pelos conceitos em sentido mais estrito ou da norma 

como um todo em sentido lato” (FERRAZ, 2013, p. 78). 

                                            
28 Para um estudo sobre os conceitos jurídicos, de forma brilhante, ver Leonardo de Araújo Ferraz, In: 
O Administrativismo do século XXI: Por uma Visão Renovada dos Conceitos Jurídicos Indeterminados, 
2013, p. 75 a 97. 
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Já a expressão conceitos jurídicos indeterminados, também chamados de 

fluídos, elásticos, abertos ou plurissignificativos, são “aqueles cuja realidade a que se 

referem não aparece bem definida, cujo conteúdo e extensão não estão delimitados 

precisamente”. (COSTA, 1988, p. 81-82, apud, FARIA, 2016, p. 191). 

São utilizados corriqueiramente para “designar vocábulos ou expressões que 

não têm um sentido preciso, objetivo, determinado, mas que são encontradas com 

frequência nas regras jurídicas dos vários ramos do direito. Fala-se em ‘boa-fé’, ‘bem 

comum’, ‘conduta irrepreensível’ [...]” (DI PIETRO, 2012, p. 90). Ou seja, sempre que 

o ordenamento jurídico utiliza expressão com a qual não se consegue, de imediato, 

aferir o objeto que é tratado, temos um conceito jurídico indeterminado. 

A autora ainda continua trazendo duas características de tais conceitos: o fato 

de que ele não se refere a uma coisa certa e sim a uma significação; e a mutabilidade 

– possibilidade de mudanças de entendimento do mesmo termo temporal e 

espacialmente falando. A autora entende que a utilização dos conceitos jurídicos 

indeterminados é instrumental para a adequação aos imponderáveis da vida 

administrativa; pois o direito administrativo exige uma flexibilidade maior que outros 

ramos do direito, por estar voltado à consecução das necessidades coletivas que, por 

sua vez, estão sempre em mutação.  

Álvaro Ricardo de Souza Cruz esclarece através de um exemplo utilizado por 

Heidegger:  

  

‘o martelo e pesado’, pois aqui, ‘conceito’ assim como martelo são concebidos 
como simples presenças, como aquilo que se faz presente, e portanto, tem 
uma quididade fixa, absoluta e universal. Um conceito determinado é uma 
noção que se supõe eternamente estática, rígida, enquanto um ‘conceito que 
é indeterminado’, jamais, em tempo algum, poderá vir a ser determinado. Ele 
é determinado enquanto um ser indeterminado. Logo, tanto a noção de 
conceito seja determinado ou aquela pela qual um conceito é indeterminado, 
são puro fetiche da metafísica que domina o paradigma da representação, 
que supõe haver uma essência por trás de cada coisa, que se dá na 
representação de um signo ou uma expressão da linguagem. (CRUZ, 2011, 
p. 157). 

  

 No “como hermenêutico” um conceito poderá ser adequado, aceito, justificado, 

mas jamais poderá ser um conceito determinado29, uma vez que o ser não é dado, 

                                            
29 A condição de possibilidade para a compreensão humana deve tomar como ponto de partida o ser 
do homem e que o conhecer se dá por uma abertura constante, a partir da percepção de que, poro 
exemplo, um conceito seja determinado soa claramente metafísica. Ora, para que um conceito possa 
ser determinado, o ‘seer’ também precisa ser dado, fixo, constante, mera presença; Todavia, ele não o 
é, pois ele pode ser construído a cada instante pelo Daisen, de modo que seu evento está sempre entre 
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fixo. Um conceito é desde sempre uma parte de uma charada, de um jogo de 

linguagem, como pensa Wittgenstein, de um evento que se dá no acontecer, no 

Ereignis, como sustenta Heidegger, ao abandonar-se a ideia de essência, a 

capacidade humana de entendimento funda uma nova racionalidade, cuja leveza 

apenas a teia da razão wittgensteiniana foi capaz de perceber (CRUZ, 2011, p. 162).  

Historicamente, Pires (2013, p. 67-68) rememora que os primeiros estudos 

acerca da existência de conceitos jurídicos indeterminados no direito administrativo 

se deram no século XIX, sob a influência da ‘escola da exegese’, do ‘pandectismo’ e 

da ‘jurisprudência dos conceitos’, com as iniciais considerações acerca dos ditos 

conceitos vagos. 

No século XX aprofundaram-se as pesquisas sob a batuta dos ideais de que o 

Direito seria um sistema fechado e completo influenciados por Kelsen e Bobbio; sob 

estes prismas, os conceitos vagos dariam ensejo ao exercício da vontade do intérprete 

e, por consequência, da discricionariedade administrativa. Os primórdios 

pensamentos acerca da separação entre discricionariedade e conceitos jurídicos 

indeterminados surgem com a evolução da teoria geral do direito com o  

 

reconhecimento de uma textura aberta das disposições normativas (Hart), a 
necessidade de solucionar o conflito pela análise de topoi (Viehweg), a 
insuperável construção do direito pelo intérprete (Dworkin), a lógica do 
razoável (Recaséns Siches), a hermenêutica estrutural (Reale), o círculo 
hermenêutico (Larenz), a lógica do preferível, é dizer, o direito como retórica 
que reconhece ser equivocada a busca pela ‘demonstração’, pela prova 
testada das ciências matemáticas e naturais como o único modelo de um 
conhecimento válido, pois as provas dedutivas e indutivas, da lógica 
tradicional, são insuficientes, e por isso, é necessário ampliar o sentido da 
palavra ‘prova’ para açambarcar os procedimentos dialéticos, 
argumentativos, que edificam e são, em realidade, o cerne da convicção 
(Perelman). (PIRES, 2013, p. 68).  

  

 Uma definição fartamente acolhida para os conceitos jurídicos indeterminados 

seria a de que eles têm termos “plurissignificativos, elásticos, [em que] não há uma 

‘extração’ automática de sentido, em razão da existência de uma zona cinzenta, na 

qual habitam a vagueza, a ambiguidade, a imprecisão, a exigirem uma atividade 

intelectiva na construção de sentido” (FERRAZ, 2013, p. 227). 

                                            
a determinação e a indeterminação, nunca podendo descansar em um desses pontos. (FERRAZ, 2013, 
p. 214-215). 
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Sobre a necessária interpretação do ordenamento pelo aplicador, evoluiu-se 

com a crítica ao modelo de subsunção30 – total adequação do caso concreto ao 

ordenamento jurídico pura e simplesmente, dispensando esforço interpretativo –, 

como se fosse possível retirar do aplicador da norma o elemento subjetivo. Uma breve 

conjectura sobre essa fato é trazida por Leonardo Ferraz (2013), quando utilizando-

se da teoria do Wittgenstein tardio, 

 
que, refundando sua própria teoria afirma categoricamente que os sentidos 
das palavras são decorrentes dos usos que delas se faz em determinados 
jogos de linguagem. Assim sendo, a lógica do know that passa agora a ser 
substituída pela lógica do know how, que exige, como demonstrado, a 
imersão na gramática profunda constitutiva dos jogos de linguagem 
mencionados. Nestes termos, radicalmente distintos, reside o ponto fulcral 
desta obra: se não há essência, por não haver como determinar, de nada, de 
forma apriorística, ou seja, senão existe uma ontologização na esfera dos 
conceitos a estabelecer um sentido único, quiçá prévio – o que existem são 
habitualizações ou pré-compreensões no sentido hermenêutico, em razão, 
por exemplo, das nossas tradições –, não há sentido em uma distinção (forte) 
entre um conceito – e, para nós, um conceito jurídico ou do Direito –, que 
seria determinado, e outro, que seria indeterminado. (FERRAZ, 2013, p. 228). 

  

 Com essas acepções o autor traz a discussão se existiria, de fato, algum 

conceito efetivamente determinado – a ponto de dispensar a intelecção do operador 

do direito. Alexandre Aragão (2001, p. 120-123 apud VORONOFF, 2018, p. 223-224) 

afirma que “o caráter exaustivo da lei, pretensamente excludente de qualquer 

subjetividade por parte do seu concretizador, é uma idealização irrealizável na prática” 

pelo que se deveria visar a realização de leis que “sejam formuladas nos termos mais 

completos possíveis, não podendo, ao menos deliberadamente, deixar espaço para 

juízos discricionários”.  

 Com estas colocações sobre conceitos jurídicos indeterminados, percebendo 

que o conceito é sempre um “por vir”, um “a caminho da determinação”, é impossível 

afirmar sobre um conceito sua total determinação ou indeterminação, porém, é 

proveitosa para este trabalho a avaliação de que existem conceitos com maior e 

                                            
30 “Evidente que a aplicação do Direito por subsunção, em muito já se encontra superada, haja vista 
que as normas não correspondem na prática ao ofertado de antemão pelo órgão legiferante. Verdade 
que não mais se crê que a norma jurídica é uma resposta preestabelecida, a ofertar soluções para 
casos concretos, mediante o processo dedutivo e lógico de subsunção (encaixe dos fatos nas respostas 
prefixadas). Na citada obra de Alvaro Ricardo de Souza Cruz [Alvaro Ricardo de Souza Cruz, Além do 
Positivismo Jurídico, Editora Arraes, 2013] tenta-se contribuir para a desconstrução de um mito: a cisão 
entre teoria e prática, o que se encaixa perfeitamente ao escopo do presente artigo que tratando do ato 
administrativo vinculado, demonstra os paradoxos e contradições entre a teoria do instituto e sua 
vivência na prática.” (CRUZ; PEREIRA, 2018, no prelo) 
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menor grau de pré-compreensão, e, a estes que são caracterizados como detentores 

de menor grau de pré-compreensão (fluídos, elásticos, plurissignificativos) 

continuaremos a nominar conceitos indeterminados para fins de pesquisa, e, diante 

disso, passaremos à uma análise do direito comparado, para, ao final, estudar sua 

aplicabilidade efetivamente no direito administrativo e, ainda mais especificamente, 

nas normas administrativas sancionatórias. 

 

3.1 Direito estrangeiro 

 

No mundo, a evolução dos conceitos jurídicos indeterminados ocorreu de 

formas diferentes, sob enfoques e em épocas diversas, nem sempre desaguando na 

mesma conclusão, e, portanto, é proveitoso a este estudo comparar como se 

desenvolveu em países chave no estudo do instituto31.  

 

3.1.1 Direito Alemão e Austríaco 

 

Iniciamos pelo direito germânico, pois foi o berço do estudo dos conceitos 

jurídicos indeterminados e seus efeitos no mundo jurídico, principalmente quando 

relaciona-se a utilização destes à existência ou não da discricionariedade. Surgindo 

na Áustria do século XIX o estudo sobre os conceitos jurídicos indeterminados tinha 

como escopo determinar se estes conceitos poderiam ser sindicados pelos Tribunais 

Administrativos. 

Nos Estados Absolutistas há uma confusão entre a pessoa do Monarca e o 

próprio Estado, uma vez que aquele era a encarnação e representação para todos os 

fins deste. A vontade do monarca era expressão da vontade divina na Terra, e, 

portanto, não havia necessidade de correlação entre as ordens emanadas pelo Rei a 

qualquer norma previamente elaborada, de igual forma, inexistia ferramental de 

controle por qualquer homem das decisões do Rei; seria um contrassenso um 

indivíduo se sobrepor – independentemente do poder a que estivesse investido – à 

normas vindas, em última instância, de Deus. 

                                            
31 Neste tópico utilizaremos como referências as obras de Faria (2016), Di Pietro (2012), Pires (2013) 
e Ferraz (2013). 
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Assim sendo, percebe-se que nestes Estados a discricionariedade era a regra, 

e não era cabível discutir sobre normas de conceito indeterminado a este tempo, uma 

vez que o sentido e interpretação de toda e qualquer Lei estava diretamente ligada à 

vontade do monarca. Portanto, só faz sentido o presente estudo a partir da formação 

do Estado de Direito, em que o Estado, subsumido ele próprio à lei, com codificações 

sobre direitos individuais e coletivos passa a discutir o controle entre os poderes – 

principalmente aqui tratando o Executivo e o Judiciário. 

Com isso em mente, partiremos de Laband que a partir de 1878 toma como 

fundamento o Estado Liberal para fazer um paralelo entre as liberdades individuais 

garantidas pela não intervenção do Estado e uma certa órbita de livre atuação da 

administração, onde não haveria regulação pela lei, e, via de consequência, de 

controle pelo judiciário; neste cenário os atos vinculados (com finalidade delimitada 

pela lei) são a exceção. Para o autor, o ato administrativo somente é limitado pela 

política ou pela moral, não tendo limitações jurídicas, em contrapartida, o juiz não teria 

qualquer margem de liberdade, sendo totalmente vinculado ao que diz a letra da lei. 

Seguindo este parâmetro, Edmund Bernatzik em 1886 afirmou que o Direito 

seria uma atividade de “puro silogismo”, e, dessa forma, como a utilização dos 

conceitos jurídicos indeterminados desencadearia um “complicado processo 

interpretativo”, este não se enquadraria na atividade basicamente silogística, 

conforme sua definição preceituava, portanto, passível de utilização discricionária; ao 

juiz – la bouche de la loi – não caberia o processo interpretativo e adequativo da 

norma, portanto, distanciava a apreciação dos conceitos vagos do direito, a esta 

posição nominou-se teoria da duplicidade; também seguida por Forsthoff – já no pós 

Segunda Guerra – para quem todos os conceitos de valor são motivo de 

discricionariedade, apenas acrescentando em sua teoria a diferenciação entre 

conceitos de valor (discricionários) e conceitos empíricos (vinculados), tal corrente 

permaneceu minoritária, não ganhando força ou adeptos de forma expressiva. 

Exatamente na via oposta, Tezner, entendia que qualquer conceito que tenha 

capacidade de limitar, ou a liberdade do cidadão, ou os poderes da administração, 

são conceitos jurídicos, e que o Estado de Direito em sua acepção de ser ele mesmo 

subordinado às leis, conflita com os conceitos discricionários, não sendo a existência 

de conceitos jurídicos indeterminados causa automática da existência da 

discricionariedade. Para Tezner o grau de insegurança da palavra é o único 

delimitador entre a determinação ou indeterminação do conceito – com isso sua teoria 
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ficou conhecida como teoria da unicidade – pois a diferença apenas do grau e não a 

qualidade dos conceitos, conduziria a apenas uma solução correta. 

Assim sendo, como todos os conceitos (independentemente do grau de 

segurança) componentes das leis são jurídicos, a possibilidade de apreciação judicial 

de todos eles seria ampla, com expresso relevo àqueles que se prestam à defesa dos 

direitos individuais. A discricionariedade estaria, então, adstrita às ocasiões em que 

não haveria direito individual em debate, ou seja, quando a administração está em seu 

poder de autogestão sem se imiscuir na esfera do direito individual de nenhum 

individuo – nestes casos, o poder judiciário seria proibido de atuar, pelo princípio da 

separação de poderes. 

 

Essas posições distintas dos citados autores contribuíram, na ordem em que 
foram citadas, para o desenvolvimento da teoria da multivalência e da teoria 
da univocidade. A primeira sustenta que a interpretação e a aplicação dos 
conceitos legais indeterminados levam a várias opções válidas, campo da 
discricionariedade. A segunda, ao contrário, expõe o entendimento segundo 
o qual os conceitos legais indeterminados comportam apenas uma solução 
válida em conformidade com a lei. Portanto, a decisão seria vinculada e não 
discricionária. (FARIA, 2016, p. 182). 

 

 À medida que o Estado Liberal vai cedendo lugar ao Estado Social, trazendo o 

Estado à posição, não só de garantidor da liberdade dos indivíduos, mas de protetor 

e promotor nos âmbitos econômicos e sociais, há uma mudança na forma de encarar 

a lei, pois esta passa a ter caráter ferramental de proteção dos fins sociais. 

Na linha de Tezner, Bühler divide “normas protetoras de direitos individuais” e 

“normas protetoras do interesse público”, para o autor, a possibilidade de juízo de 

mérito se encontra adstrita às segundas, sendo que as normas que tutelam os direitos 

individuais não comportam discricionariedade e são irrestritamente controladas pelo 

poder judiciário, independentemente da existência de conceitos jurídicos 

indeterminados. Neste sentido, para Di Pietro (2012, p. 95) “a inexistência de um 

direito individual a garantir dá lugar a que não possa reconhecer-se a existência de 

uma norma jurídica em sentido estrito, a que não exista também um direito subjetivo 

público sobre o comportamento da autoridade”, logo, nestes casos, estar-se-ia fronte 

a existência de poder discricionário. 

Jellinek adota o critério do desejo da lei: apenas se a Lei desejar a 

pluridimensionalidade trazida pelos conceitos jurídicos indeterminados é que haverá 
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discricionariedade – a Lei é a régua de medição do conceito capaz de determinar sua 

uni ou pluridimensionalidade.  

 

Todo conceito legal indeterminado é pluridimensional, mas nem toda 
pluridimensionalidade de um conceito legal indeterminado é querida pela lei. 
Neste caso, é possível uma passagem para a unicidade, isto é, é possível 
que o conceito legal indeterminado passe a ser determinado. O conceito 
indeterminado é, para Jellinek, um conceito jurídico, pois a liberdade que o 
envolve é apenas uma liberdade aparente porque ela foi, na realidade, 
pensada como vinculação. Apenas a pluridimensionalidade de um conceito 
legal indeterminado, que foi querida pelo Legislador, significa livre 
discricionariedade. Assim, só a vontade da Lei constitui o critério decisivo 
para a unidimensionalidade ou a pluridimensionalidade de um conceito legal 
indeterminado. (SOUSA, 1987, p. 82-83, apud DI PIETRO, 2012, p. 97-98). 

 

Além disso, reconhece a existência de um limite jurídico à atuação do 

Executivo, com isso, contribuiu para implementação do sistema de controle entre os 

poderes, o chamado check and balances. 

Seguindo o entendimento de perseguir a vontade da lei, já na Fase do Estado 

de Direito, Laun prega que: “a norma jurídica pode conter uma ordem categórica, que 

não deixa qualquer liberdade de apreciação para seu executor, ou uma ordem 

disjuntiva, que deixa liberdade de opção entre duas ou mais alternativas igualmente 

válidas” (DI PIETRO, 2012, p. 98). Tal divisão dar-se-ia através do exame da finalidade 

da lei, para o autor, existiriam fins mediatos e imediatos na lei. Aqueles seriam fixados 

pela Constituição, quando o poder atribuído ao mesmo seria vinculado e não haveria 

margem de interpretação; já estes, subdividir-se-iam entre os fixados pelo legislador 

e outros que seriam deixados para livre determinação do administrador, quando 

haveria discricionariedade. 

Não se deve confundir, no entanto, estes conceitos deixados à livre 

determinação, com os conceitos elásticos, pois nestes o intérprete deverá buscar a 

única solução possível, através do meio mais adequado para atingir a única finalidade 

disposta na lei, não havendo equivalência entre as opções deixadas em aberto, sendo 

tal apreciação vinculada. 

 

Bertrand Russel, em 1923, divulgou pela primeira vez, a ideia de que o 
conceito jurídico indeterminado apresentaria uma zona de certeza positiva na 
qual não há dúvida sobre o que o conceito significa, uma zona de certeza 
negativa a respeito do que não representa o conceito, e uma zona 
intermediária ou de penumbra que caracteriza a sua fluidez. (PIRES, 2013, p. 
75) 
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Karl Engisch dividiu os conceitos em descritivos ou normativos, aqueles seriam 

empíricos e teriam objetos reais podendo ser aferidos pelos sentidos, enquanto estes 

só poderiam ser entendidos pela norma a que são vinculados dependendo de um juízo 

de valor. 

Com grande relevância Otto Bachof “defendeu a existência, junto aos conceitos 

jurídicos indeterminados, de uma margem de livre apreciação segundo a qual o 

conceito vago atribui um espaço à autoridade administrativa [...] mas depende de que 

a Lei expressamente o confira”. Com isso, há a clara percepção de que os conceitos 

jurídicos indeterminados demandariam “o seu preenchimento pelo agente, e pelo 

pressuposto – a nosso ver equivocado – de que o mesmo não ocorre com conceitos 

menos vagos”. (PIRES, 2013, p. 76). 

 Seguindo esta linha de raciocínio inaugurada por Bachof está Ule para quem a 

margem de apreciação não dependeria da lei, mas da natureza dos conceitos: 

conceitos fáticos (trariam a possibilidade de apreciação discricionária) e os conceitos 

normativos ou de valor (que conteriam uma “subjetividade típica da sentença” – logo 

a administração teria uma única solução adequada a cada caso). 

 Em contrapartida posiciona-se a corrente que alberga, entre outros: Erick 

Kaufmann, Hugo Kellner, Schimdt-Salzer, Rupp e Ossenbühl, para os quais a 

existência de uma “margem de livre apreciação” conforme as correntes anteriores 

pregavam, ofenderia ao princípio da legalidade. Assim sendo,  

 

hoje pacífico no Direito Alemão, de que, no caso dos conceitos imprecisos, à 
Administração não se confere margem de escolha. Trata-se de mera 
interpretação da norma. Ao Administrador compete identificar a única solução 
permitida pela Lei e não escolher entre várias. (FARIA, 2016, p. 186). 

 

Portanto, prevalece a ideia de que a discricionariedade deixada pelo 

administrador jamais poderia ser motivo para isentar da apreciação jurisdicional 

qualquer ato da administração, pois tal fato afrontaria a função típica do poder 

judiciário, não sendo a presença de conceitos jurídicos indeterminados fato ensejador 

de retirar a função do poder. 
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3.1.2 Direito Francês  

 

Inicialmente o Conselho de Estado Francês não se dava como competente para 

apreciar os conceitos fluídos, elásticos, sendo o marco inicial de tal controle a 

apreciação do caso Gomel em 191432. Em tal processo discutia-se a concessão de 

licenças para construção de edifícios, pois havia uma norma urbanística que exigia a 

“conservação das perspectivas monumentais”, no entanto, tal definição é claramente 

um conceito jurídico indeterminado, pois não se extrai, automaticamente, sentido de 

seus termos sendo necessário para sua apreciação um esforço intelectivo na 

delimitação do objeto. Assim, neste caso, houve apreciação pelo Conselho Francês 

sobre se a praça Beauvau de Paris era ou não detentora da referida “perspectiva 

monumental”, concluindo que não era o caso. 

 De igual forma, o Conselho de Estado francês em 14 de janeiro de 1916, ao 

apreciar o arresto do Doutor Ferdinand Camino, que contestava uma ordem do 

Prefeito dos Baixos Pirineus que o suspendia duas funções como alcaide de Hendaya, 

entendeu que os fatos que eram imputados ao mesmo não eram materialmente exatos 

e, portanto, não passíveis de punição, suspendendo a sanção e punindo o referido 

Prefeito por excesso de poder. 

 Elucida Ferraz (2013, p. 116), que desde a fixação de tal tese, os tribunais 

franceses atuam da mesma forma, quando ao avaliar a realidade fática, apreciam os 

interesses envolvidos, e somente aí apreciam se há possibilidade de controle da 

interpretação e aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados.  

 

Em termos gerais podemos constatar que, quanto à exatidão material dos 
fatos, há um ‘controle mínimo’; quanto à qualificação jurídica dos mesmos, 
isto é, quanto ao assegurar que os fatos são de ‘natureza a justificar 
legalmente a decisão’, o problema já é mais complexo. Aqui, podemos dizer 
que o Juiz controla sempre o erro de qualificação, relativamente às regras de 
origem jurisprudencial, embora não o faça sempre, quando tal erro seja 
relativo a textos legislativos e regulamentares; aqui, sim, o controle 
dependerá muito dos interesses em causa. (SOUSA, 1994, p. 99, apud, 
FERRAZ, 2013, p. 116) 

  

                                            
32LE CONSEIL D'ÉTAT .ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.Contrôle par le juge de la qualification 
juridique des faits à laquelle se livre l'administration. Disponível em: <http://www.conseil-
etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/4-
avril-1914-Gomel> Acessado em 27 set. 2018. 
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 A doutrina francesa ainda açambarcou duas teses que merecem relevo: a 

primeira é a teoria da discricionariedade de Bonnard, para a qual o poder discricionário 

do administrador seria ilimitado quando o legislador não previsse – especificamente – 

os motivos do ato; neste sentido, haveria margem de apreciação da administração 

(quanto ao motivo, ao objeto, ao fim e à manifestação de vontade) livre de controle do 

Judiciário. 

 A segunda é o bilan coût anvantages, ou técnica de contabilização de custos e 

benefícios, surgida no arresto Ville Nouvelle Est, de 28/05/1971, tem como 

fundamento a afirmação de que: “uma operação não poderá ser declarada legalmente 

como de utilidade pública se as limitações para a propriedade privada e o custo 

financeiro e os eventuais inconvenientes que dela resultarem forem excessivos em 

face do interesse que ela persegue” (DI PIETRO, 2012, p. 103). 

 Em relação aos conceitos jurídicos indeterminados, especificamente, percebe-

se que na França, não se verifica “uma técnica autônoma de conceito jurídico 

indeterminado. Os conceitos jurídicos indeterminados são controlados pelo controle 

dos fatos, trata-se de um controle dos motivos do ato, e o meio para tal aferição, 

normalmente, é o recursos por excesso de poder.” (PIRES, 2013, p. 79-80).  

 Dentro da análise dos motivos do ato, prevalecem “três graus no controle dos 

fatos: o controle da materialidade, o controle da qualificação dos fatos e o controle da 

adequação da decisão aos fatos” (DI PIETRO, 2012, p. 101). Respectivamente, 

controle mínimo, normal e máximo do ato. 

 No controle da materialidade apenas averiguar-se-ia se os fatos descritos 

ocorreram – é uma simples constatação do mundo real. No controle da qualificação 

dos fatos, o objetivo é determinar se a decisão está para o fato de forma a ser 

justificada. Justamente por ser uma análise do fato, algumas matérias não são 

analisadas, como as que se embasam em dados técnicos ou científicos, que fogem 

aos parâmetros de apreciação judicial (exceto se demonstrado erro manifesto). Por 

fim, o controle da adequação da decisão aos fatos seria a análise se o ato foi 

proporcional e razoável, ou seja, se a decisão tomada teria sido a mais adequada 

frente aos fatos postos. 
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3.1.3 Direito Italiano 

 

Em relação aos conceitos jurídicos indeterminados, a corrente mais prevalente 

na do Direito italiano é a que foca no interesse público, e o diferencia entre preciso ou 

impreciso: 

 

Renato Alessi assevera que é a determinação do interesse público que 
legitima a potestade, e o interesse público pode ser ou preciso ou não preciso 
(impreciso). Será preciso, o que equivale a dizer vinculado, com a indicação 
das condições de fato das quais basta a sua verificação. E será impreciso, e 
então discricionário, em uma das seguintes hipóteses: a) diante das 
condições de fato quando há a valoração da oportunidade de decidir; b) 
diante das condições de fato de que dependem de comprovação com a sua 
valoração; c) diante de uma especial natureza do interesse público; d) diante 
da simples referência ao interesse público que se encontra implícito. (PIRES, 
2013, p. 72). 

  

O estudo dos conceitos jurídicos indeterminados perpassa a noção de que o 

direito italiano tem como forte traço a diferenciação entre conceitos de 

discricionariedade técnica e discricionariedade administrativa. Naquela a valoração do 

agente é determinada por regras técnicas que trazem o cientificismo para a 

administração pública; nesta, a valoração é política. As duas visões são inconciliáveis, 

no entanto, a evolução do direito administrativo acabou por formatar o que chamou-

se de discricionariedade técnico-administrativa, ou seja, o ponto de partida são 

critérios técnicos, mas as decisões subsequentes são políticas (administrativas).  

Di Pietro (2012, p. 108) afirma que há uma incoerência nos termos 

discricionariedade técnica, pois eles trazem ideias incompatíveis – já que no caso em 

que há a valoração de normas técnicas, estar-se-ia fronte a uma vinculação aos 

termos técnicos, ao invés de uma possibilidade de escolha, como seria característico 

em uma discricionariedade. 

A discricionariedade técnica tem diferentes conceitos a depender do país que 

a aborda, podendo oscilar entre a total liberdade até a vinculação (com ou sem a 

possibilidade de controle judicial), mas o desejo inicial – quando de sua idealização 

na Áustria – era a de retirar a possibilidade de controle judicial, tendo em vista que a 

complexidade técnica traria a competência de análise para a administração, alijando 

a análise judicial do contexto. 

Na presença de conceitos jurídicos indeterminados é necessária análise de 

quais os critérios seriam necessários para solução: se critérios administrativos ou 
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políticos, haveria a discricionariedade administrativa; se critérios técnicos: 

discricionariedade técnica ou imprópria. 

 

Giannini dedicou-se ao estudo do tema. Afirma que aderiu à doutrina 
dominante que distingue entre atividade administrativa e atividade técnica, 
“segundo a qual a discricionariedade técnica é entendida não em relação ao 
interesse público, mas em relação às regras, aos ensinamentos das 
disciplinas técnicas, enquanto a discricionariedade em sentido próprio é 
entendida somente em relação ao interesse público: reconhece-se que em 
ambas se encontra uma apreciação de oportunidade, mas a 
discricionariedade técnica dá lugar a uma valoração de tipo científico, 
concernente ao fenômeno natural em si, não em coordenação com os outros 
fenômenos sociais; a discricionariedade em sentido próprio dá lugar a uma 
valoração de tipo político, em que o fenômeno é não mais do tipo natural, mas 
social, relacionado a um grupo de outros fenômenos sociais. (DI PIETRO, 
2012, p. 108). 

 

Por fim, percebe-se que há uma inclinação do Poder Judiciário na Itália, em 

apreciar as lides que tenham como fundamento discutir atos tidos como 

discricionários, em igualdade de condições aos atos vinculados. 

 

3.1.4 Direito Português  

 

Um dos autores que mais se aprofundou no tema em Portugal foi Afonso 

Rodrigues Queiró, para ele: 

 

há duas espécies de conceitos, os teoréticos, que não ensejam 
discricionariedade, e os não teoréticos (ou de puro valor) que, por sua vez, 
podem ser ou práticos ou estritamente práticos (ou estéticos), mas de todo 
modo são os não teoréticos que franqueiam o poder discricionário. Diz Queiró 
que a norma dirige-se a dois mundos: no mundo do ser, do que denomina de 
realidade empírica, da causa e efeito, da lógica ôntica, há conceitos 
extrajurídicos como os da matemática, os das leis naturais, e estes são os 
conceitos teoréticos dos quais o poder da Administração é o do dever-ser no 
qual rege a imputação (e não a relação causal), é o denominado mundo da 
razão prática, e neste se encontram os conceitos não teoréticos que permitem 
a presença da discricionariedade. (PIRES, 2013, p. 70) 

 

 Percebe-se que para o autor lusitano a definição de discricionariedade e 

conceitos jurídicos indeterminados se confundiria, já que quando estes conceitos 

plurissignificativos são usados surgiria “uma faculdade de escolher uma entre várias 

significações contidas num conceito normativo prático, relativo às condições de fato 

do agir administrativo – escolha feita sempre dentro dos limites da lei” (QUEIRÓ, 1946, 

p. 60-61). 
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No entanto, em um segundo momento, o jurista modifica seu entendimento 

anterior, passando a cindir os conceitos fluídos e a discricionariedade, afirmando que 

“quando interpreta conceitos indeterminados o administrador procede como jurista, 

mas quando exerce um poder discricionário procede como um técnico” (PIRES, 2013, 

p. 71).  

 Em contrapartida ao entendimento inicial de Queiró, António Francisco de 

Sousa diferencia discricionariedade – que decorreria da Lei – e os conceitos jurídicos 

abertos, que se relacionariam com a atividade vinculada da administração: “conceitos 

individualizados, desprendidos das leis em que se inserem, por mais indeterminados 

que sejam, não chegam para concluir pela existência ou não de poderes 

discricionários” (SOUSA, 1994, p. 328-329). Neste sentido, defende o autor a 

possibilidade de controle integral dos atos embasados em conceitos abertos pelo 

poder judiciário. 

 Mais contemporaneamente, ainda existem discussões sobre a conexão da 

discricionariedade quando do uso dos conceitos fluídos; André Gonçalves Pereira, 

Marcello Caetano, Freitas do Amaral e Esteves de Oliveira são juristas que negam a 

existência de discricionariedade quando da utilização de conceitos jurídicos 

indeterminados. Na via oposta, admitindo a discricionariedade dos conceitos elásticos: 

Sérvulo Correia, Vieira Andrade, José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula 

Oliveira.  

Como reflexo da doutrina conflitante, também não há uniformidade na 

jurisprudência, sendo que o Supremo Tribunal Administrativo tem algumas decisões 

no sentido de controlar atos tomados com fulcro nos conceitos plurissignificativos, e 

outras de negar conhecimento a tais demandas. 

 

3.1.5 Direito Espanhol 

 

A doutrina administrativista espanhola é uma das mais fartas e evoluídas da 

atualidade, tendo inúmeros nomes de relevo em escopo. Quando o cerne da 

discussão repousa sobre a existência de conceitos abertos e, se os mesmos trariam 

consigo a discricionariedade administrativa existem posicionamentos extremamente 

diferentes. 

Dentre os que defendem a existência de discricionariedade quando da 

utilização dos conceitos elásticos está Miguel Sanchez Marón que afirma haver uma 
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“margem de apreciação” da administração na prolação de atos baseados nos 

conceitos elásticos; a natureza dessa margem de apreciação é interpretativa e não 

volitiva – limitando, de certa forma, a moldura da discricionariedade. 

Eva Desdentado Daroca defende que os conceitos abertos abririam à 

administração uma discricionariedade instrumental, mas passível de controle 

jurisdicional aos referidos atos; a autora subdivide tal conceito criando a figura dos 

“conceitos jurídico-políticos” que viabilizariam à administração a tomada de decisão 

sobre a conveniência e oportunidade do agir na busca pelo interesse público. 

De igual forma, admitindo um controle judicial relativo dos conceitos fluídos, 

Mariano Bacigalupo afirma que não haveria parâmetro discernível de decisão dentro 

da zona de incerteza dos conceitos plurissignificativos, ou seja, o vazio semântico dos 

conceitos jurídicos indeterminados abriria espaço para o aperfeiçoamento ou 

integração do conceito – algo a mais do que a mera interpretação. Portanto, tal critério 

de integração ficaria a cargo da administração, o que viabilizaria um controle judicial 

negativo apenas. 

Em contraposição as ideias até aqui postas, Fernando Sainz Moreno afirma 

haver um termo indeterminado quando há uma zona cinzenta entre a certeza positiva 

(o que ele com certeza representa) e a certeza negativa (o que ele certamente não 

representa), a esta zona cinzenta o autor denomina “zona de dúvida” ou “zona de 

indeterminação”. Com isso, o autor  

 

defende que a interpretação de um conceito jurídico conduz a uma solução 
justa a qual o raciocínio jurídico tem por finalidade encontrá-la. E por “solução 
justa” quer dizer “[...] a ‘solução coerente com a ideia de justiça que a norma 
expressa” – o princípio de só uma solução justa equivale ao princípio de uma 
solução verdadeira porque justo, para ele, quer dizer verdadeiro.  
[...] a discricionariedade existe quando é possível escolher entre várias 
decisões, e já os conceitos jurídicos indeterminados só permitem uma única 
decisão (PIRES, 2013, p. 85). 

 

Nesta mesma esteira Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández: 

“a indeterminação do enunciado não se traduz em uma indeterminação de suas 

aplicações as quais só permitem uma ‘unidade de solução justa’ em cada caso, ao 

que se chega mediante uma atividade de cognição objetiva, portanto, e não de volição” 

(GARCÍA ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2000, p. 465-466). 

Há aqui a fundamentação no princípio aristotélico da não contradição: se algo 

é, é impossível que não seja ao mesmo tempo, logo, no exemplo dos próprios autores, 
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ou há boa-fé, ou não há boa-fé, não sendo possível haver e não haver ao mesmo 

tempo.  

Não haveria, portanto, confusão entre discricionariedade e conceitos jurídicos 

indeterminados, uma vez que naquela há liberdade de escolha entre alternativas 

igualmente justas, e isso é possível pois a decisão fundar-se-ia “em critérios 

extrajurídicos (de oportunidade, econômicos, etc.), não incluídos na Lei e remetidos 

ao juízo exclusivo da Administração” (DI PIETRO, 2012, p. 105). 

 
Enterría e Fernandez ensinam que [...] Trata-se, pelo contrário, de delimitar 
uma única solução justa cuja busca regrada deve fazer a Administração 
quando a ela corresponde sua aplicação, e cujo controle último. Por ser um 
controle de legalidade, é cabido ao juiz. (FARIA, 2016, p. 186). 
 

E, portanto, por terem uma única solução justa, seriam passíveis de controle 

jurisdicional. 

 

3.1.6 Direito Argentino 

 

Sobre nossos vizinhos argentinos, conformaremos a análise a dois autores que 

representam os dois entendimentos diversos: se a presença de conceitos jurídicos 

indeterminados leva ou não à discricionariedade da administração. De um lado 

Agustín Gordillo é contrário a possibilidade de que os conceitos jurídicos 

indeterminados ensejem discricionariedade, uma vez que conduziriam a uma única 

solução justa – independentemente de serem conceitos empíricos ou de valor. 

De forma diametralmente oposta Domingo Juan Sesín acredita que a presença 

de conceitos jurídicos indeterminados levaria à discricionariedade da administração. 

Para ele: 

 

o preenchimento do sentido do conceito jurídico indeterminado compete, em 
princípio, ou aos Tribunais ou à doutrina, mas a depender da “natureza das 
coisas” ou da atividade, da dificuldade de operação, é preciso reconhecer à 
Administração e não ao juiz, a margem de discricionariedade para a definição 
do conceito. (PIRES, 2013, p. 80). 

  

 Afirma, não seria a norma ser permeada de conceitos plurissignificativos que 

atrairia a discricionariedade, mas sim o fenômeno ou fato em apreciação: se este for 

indeterminado (remete à natureza das coisas), haverá discricionariedade por parte do 

administrador. 
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 Conforme se observa, dois autores contemporâneos tem posições opostas, o 

que reflete na jurisprudência do país, principalmente se levarmos em consideração 

que Sesín é membro do Tribunal Superior de Justiça de Córdoba, enquanto Gordillo 

já ocupou, num passado recente diversos cargos em tribunais internacionais de 

solução de conflitos administrativos33, claramente deixando um legado e influenciando 

as decisões das cortes argentinas. 

 

3.1.7 Direito Brasileiro 

 

Como vimos acima, a presença de conceitos jurídicos indeterminados gera, em 

todo mundo, divergências em relação a sua conexão com a discricionariedade 

administrativa, bem como, com a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário dos 

referidos atos, e o Brasil não passou ao largo de tal discussão. 

Existem posicionamentos tanto para acatar a ligação da discricionariedade 

quando da presença dos conceitos jurídicos indeterminados, tanto para rechaçar tal 

posicionamento, atribuindo aos conceitos fluídos a necessidade de se chegar a uma 

única resposta correta em cada caso. 

De igual forma, existem os que defendem a sindicabilidade pelo Poder 

Judiciário do ato administrativo fundado nos conceitos plurissignificativos, no entanto, 

há os que oferecem resistência a tal posicionamento, com autores que defendem a 

impossibilidade de controle judicial dos referidos atos, uma vez que – como seriam os 

mesmos discricionários – estaria o Judiciário furtando-se no exercício do Poder 

Executivo, afrontando ao princípio soberano da separação de poderes. 

Para iniciarmos o estudo da doutrina no brasil, faremos uma divisão entre os 

autores que entendem que os conceitos jurídicos indeterminados traduzem-se em 

discricionariedade para a administração, e os que divergem deste entendimento, 

pregando haver uma única solução em cada caso, independentemente da utilização 

dos conceitos abertos. 

Dentre os que ligam a presença de conceitos jurídicos indeterminados à 

discricionariedade da administração temos Dinorá Adelaide Mussetti Grotti afirmando-

nos que quando há um conceitos elástico na norma, em uma primeira análise, poderia 

                                            
33 Dados disponíveis em: < http://www.gordillo.com/antecedentes.php#antecedentes1> Acesso em: 
19/10/2018. 
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haver discricionariedade, no entanto, a conclusão sobre a presença ou não da mesma 

só poderia ser dada após análise do caso concreto. Se após o exercício intelectivo de 

interpretação da norma seus limites ainda permanecerem nebulosos, não sendo 

possível ao terceiro dizer certamente a conclusão a que a norma levará, poder-se-ia 

entender pela presença dos conceitos jurídicos indeterminados. 

Tal posicionamento é repetido por autores de excelência, como Germana de 

Oliveira Moraes, Di Pietro e Celso Antônio Bandeira de Melo. Para Germana os 

conceitos jurídicos indeterminados podem ser vinculados (só admitem uma solução 

possível a cada caso concreto) ou não vinculados (existe mais de uma solução que 

pode ser avalizada juridicamente), estes subdividir-se-iam em discricionários ou não 

discricionários. Os conceitos plurissignificativos não vinculados e discricionários 

seriam assim taxados quando houvesse “um conflito axiológico, uma ponderação 

valorativa dos interesses correntes, à luz do interesse público privilegiado pela norma 

jurídica” (MORAES, 2004, p. 70, apud, PIRES, 2013, p. 91). 

A administrativista ainda inova ao criar outra categoria dos conceitos jurídicos 

indeterminados não vinculados: 

 

conceitos de prognose (ou conceitos-tipo), ou verdadeiramente 
indeterminados) que não apresentam uma valoração comparativa dos 
interesses, mas são conceitos cuja complementação do seu sentido reclama 
uma “avaliação prospectiva das circunstâncias de fato”, o que se procede por 
“juízo de aptidão formulado em razão do futuro – juízo de prognose”, e como 
exemplo cita o exame do funcionário após o estágio probatório. (PIRES, 
2013, p. 91). 

 

Na mesma esteira, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2018, p. 247) informa que a 

discricionariedade do ato geralmente é encontrada dentro do motivo (pressuposto de 

fato ou de direito que fundamenta a razão de existir do ato administrativo). Para a 

autora, o motivo pode ser vinculado – quando a Lei utiliza noções precisas em sua 

descrição, sem margem de apreciação pelo administrador; ou discricionário – em duas 

hipóteses por ela tratadas: a) quando a Lei não define nenhum parâmetro do motivo 

do ato, deixando totalmente a critério da administração, b) quando a Lei utiliza 

conceitos jurídicos indeterminados, assim definindo: 

 

O motivo será discricionário quando a Lei define o motivo utilizando noções 
vagas, vocábulos plurissignificativos, os chamados conceitos jurídicos 
indeterminados, que deixam à Administração a possibilidade de apreciação 
segundo critérios de oportunidade e conveniência administrativa; é o que 
ocorre quando a Lei manda punir servidor que praticar “falta grave” ou 
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“procedimento irregular”, sem definir em que consistem; ou quando a Lei 
prevê o tombamento de bem que tenha valor artístico ou cultural, também 
sem estabelecer critérios objetivos que permitam o enquadramento do bem 
nesses conceitos. (DI PIETRO, 2018, p. 247-248) 

 

Por fim, ainda dentre os administrativistas mais importantes do país, temos 

Celso Antônio Bandeira de Mello que refuta a possibilidade de que após a utilização 

de conceitos imprecisos seria possível, em todas as hipóteses, haver uma definição 

precisa e determinação de uma única resposta concreta em cada caso concreto. Ou 

seja, para o autor em algumas vezes será possível sim, a definição de qual a decisão 

correta a ser tomada, no entanto, existiriam um sem número de hipóteses em que 

“mais de uma intelecção seria razoavelmente admissível, não se podendo afirmar, 

com vozes de senhoria verdade, que um entendimento divergente do que se tenha 

será necessariamente errado, isto é, ‘objetivamente reputável como incorreto’.” 

(BANDEIRA DE MELLO, 2003, p. 22, apud, PIRES, 2013, p. 92). 

Em posição intermediária, que não reconhece automaticamente a 

discricionariedade quando do tratamento dos conceitos jurídicos indeterminados, mas 

admitem o seu uso em casos específicos, temos Regina Helena Costa, ao afirmar que 

o elemento caracterizador da discricionariedade seria a vontade – apenas presente 

nos atos discricionários, sendo inexistente nos atos vinculados. A autora divide os 

conceitos jurídicos indeterminados em dois grupos: os conceitos de experiência (ou 

empíricos) e os conceitos de valor. 

Os conceitos de experiência demandariam uma exercício de interpretação, 

após o qual o conceitos clarificar-se-ia, tornando-se preciso, afastando a 

discricionariedade e, consequentemente, permitindo amplo controle jurisdicional. Em 

contrapartida, nos conceitos de valor, mesmo após o exercício de interpretação 

permaneceria um “campo nebuloso” que demandaria apreciação subjetiva pelo 

administrador, trazendo aí a discricionariedade; nestes casos, o controle judicial seria 

apenas “dos contornos de limites, pois, se assim não fosse, estar-se-ia substituindo a 

discricionariedade administrativa pela judicial, o que é vedado pelo nosso 

ordenamento jurídico.” (PIRES, 2013, p. 88). 

A autora se vale do princípio da razoabilidade para afirmar que em alguns 

casos, mesmo diante de opções diversas para solução do caso concreto, ao utilizar-

se o referido princípio, em algumas situações, as possibilidades reduzir-se-iam a 
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apenas uma única solução válida, através da condução da apreciação subjetiva do 

administrador. 

De igual forma, Lúcia Valle Figueiredo afirma que “é preciso identificar o sentido 

e o alcance do conceito, e só depois é que se deve averiguar se foi outorgada a 

discricionariedade.” (PIRES, 2013, p. 89). Ou seja, não se trata de uma constatação 

automática – uso de conceitos indeterminados e discricionariedade –, sendo 

necessária interpretação do mesmo, para depois poder haver emissão do juízo de 

valor sobre a existência ou não de margem de escolha à administração: “a existência 

de conceitos não unívocos não quer dizer, necessariamente, que haja competência 

realmente ‘discricionária’ dentro de comportas angustas que a legalidade demarca” 

(FIGUEIREDO, 1986, p. 127-134, apud, DI PIETRO, 2012, p. 116). 

Almiro do Couto e Silva adere ao posicionamento de dividir os conceitos 

jurídicos plurissignificativos em conceitos empíricos (fatos, estado ou situações da 

natureza ou da realidade), e conceitos de valor ou normativos (exigem juízo de valor), 

para o autor, ambos os tipos de conceitos indeterminados admitem uma “área de 

apreciação” pela administração. Ele 

 

admite que há um limite ao controle judicial. Mas este limite não os transforma 
em fonte da discricionariedade, pois no poder discricionário, diz ele, o controle 
jurisdicional restringe-se aos aspectos formais, externos, não se refere ao 
mérito, enquanto no controle dos conceitos jurídicos indeterminados a 
atividade judicial é, em princípio, total, apenas encontrando restrição quando 
há uma impossibilidade cognitiva de dizer se a aplicação foi certa ou errada.  
(PIRES, 2013, p. 90). 

 

Dentre os que sindicam haver apenas uma decisão cabível quando utilizados 

conceitos jurídicos indeterminados, Edimur Ferreira de Faria explica que a imprecisão 

presente nos conceitos plurissignificativos levaria à impressão – errônea – de que 

haveria possibilidade de escolha da solução do caso concreto “mas não é o caso, pois 

apenas uma solução é a que atende ao preceito legal; não cabe ao aplicador da Lei 

escolher, entre várias alternativas, aquela que, a seu critério, julgue ser a melhor.” 

(FARIA, 2016, p. 191). E continua o autor: 

 

Existe discricionariedade quando a autoridade administrativa pode escolher 
entre várias decisões, de modo que, na vontade do legislador, qualquer delas 
é juridicamente admissível e tem o mesmo valor, existe um conceito 
juridicamente indeterminado por sua vez, quando só uma decisão é 
juridicamente admissível. (COSTA, 1988, p. 93, apud FARIA, 2016, p.186-
187). 
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 Concluindo-se que a discricionariedade e os conceitos jurídicos indeterminados 

não se confundem, nestes “o elemento valorativo não concorre no estabelecimento 

de seu núcleo, a não ser em casos excepcionalíssimos.” (FARIA, 2016, p.193), 

explicando que aquela apenas seria admitida quando, após esgotadas as 

possibilidades de interpretação, ainda restasse parte obscura na análise do caso 

concreto, quando será possível – aí sim – o exercício da valoração por parte do 

administrador na busca da solução mais justa. 

 Nesta mesma toada, sobre os conceitos jurídicos indeterminados, Luís Manuel 

Fonseca Pires explicita que estes ocupariam “seara da interpretação jurídica. Por 

ingerente que seja a dificuldade de determinação, ainda assim, trata-se sempre e em 

toda situação, de interpretação jurídica, da busca, da unidade de solução justa, de 

uma ponderação de um juízo disjuntivo.” (PIRES, 2013, p. 112). 

 José dos Santos Carvalho Filho (2014, p. 55-57) adere aos doutrinadores que 

diferenciam os conceitos jurídicos indeterminados do poder discricionário. Para ele, 

os conceitos jurídicos indeterminados são termos ou expressões que não trazem no 

sentido uma exatidão imediata, e, portanto, tem seu significado mutável de acordo 

com a atribuição de valor dada pelo aplicador aos pressupostos da norma. Em 

contraposição, a discricionariedade não teria como pressuposto a imprecisão de 

sentido, sendo a possibilidade de opção do administrador de uma conduta entre as 

várias condutas lícitas e possíveis. Para ele: 

 

A razão pela qual têm sido confundidos os institutos decorre da circunstância 
de que ambos se enquadram na atividade não vinculativa da Administração, 
uma vez que neles a norma não exibe padrões objetivos de atuação. Mas, 
enquanto o conceito jurídico indeterminado situa-se no plano de previsão da 
norma (antecedente), porque a Lei já estabelece os efeitos que devem 
emanar do fato correspondente ao pressuposto nela contido, a 
discricionariedade aloja-se na estatuição da norma (consequente), visto que 
o legislador deixa ao órgão administrativo o poder de ele mesmo configurar 
esses efeitos. Nesta, portanto, o processo de escolha tem maior amplitude 
do que o ocorrente naquele. (CARVALHO FILHO, 2014, p. 56) 

 

Por fim, há um autor que busca uma ruptura com a nomenclatura de conceitos 

jurídicos indeterminados, para Eros Roberto Grau não se poderia denominar de 

conceitos, o que seriam, em verdade, conceitos tipológicos: “a indeterminação para o 

autor, não se encontra no conceito, mas na noção que representa uma ‘ideia temporal 

e histórica, homogênea ao desenvolvimento das coisas; logo, passível de 
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interpretação’” (PIRES, 2013, p. 88). Portanto para o autor, estamos frente a noções 

indeterminadas, mas essa mudança do nome não desnatura a adesão do mesmo ao 

entendimento de que os conceitos vagos não traduzem discricionariedade 

administrativa, havendo uma unidade de solução em cada caso concreto. 

 

3.2 Utilização em normas administrativas 

 

Já delimitado o que seriam os conceitos jurídicos indeterminados, levando-se 

em conta que estes carregam consigo uma fluidez, elasticidade e 

plurissignificatividade, passaremos a estudar a ocorrência dos referidos conceitos 

abertos nas normas administrativas especificamente.  

Grande parte da doutrina se posiciona no sentido de que a extensa gama de 

relações e situações concretas que precisam ser tuteladas pelo direito administrativo 

exigiria essa flexibilidade da legislação: 

 

A imaginação humana é poderosa, mas não o suficiente para construir todas 
as situações fáticas possíveis do porvir; e, diante do dinamismo e das 
múltiplas possibilidades advindas das relações interpessoais, podem surgir 
situações fáticas até então não previstas, sequer hipoteticamente. [...] ainda 
que se fixe como fato-tipo situações individualizadas, supostamente 
detalhadas, as dúvidas poderão surgir no momento da aplicação da norma 
ao caso concreto, situação na qual um conceito jurídico inicialmente tido 
como determinado poderá levar a hipótese de conceito indeterminado, “pois 
cada situação poderá apresentar mais de uma solução razoável. 
(FILGUEIRAS JÚNIOR, 2007, p. 135-140, apud, MARQUES, 2017, p. 40) 

 

 O fundamento de que é impossível ao Direito a normatização exaustiva dos 

atos futuros dos indivíduos sujeitos ao seu controle é corriqueiramente utilizado para 

justificar a utilização de conceitos jurídicos indeterminados no ordenamento jurídico. 

O Direito, como ciência social, está sempre “um passo atrás” da evolução da 

sociedade, para normatizar e regular as condutas individuais e possibilitar a 

manutenção das relações da coletividade, por isso, a necessidade de se deixar termos 

plurissignificativos nas normas: para que possam ser aplicados no decorrer da 

evolução social, sem a necessidade de uma frenética (e impossível) adequação 

legislativa ininterrupta.  

O Direito Administrativo – sem nenhuma pretensão de definição teórica do ramo 

– é aquele que se debruça sobre a regulação das relações que envolvem o Poder 

Executivo, ou seja, a Administração Pública (direta ou indiretamente falando), 
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portanto, qualquer relação que diga respeito à Administração – ou quem lhe faças às 

vezes (inclusive os particulares) – quando atuando tipicamente, fazendo uso de suas 

prerrogativas e sujeições especiais. 

É necessário ressaltar, a peculiaridade do Direito Administrativo no sentido em 

que não há nenhum outro ramo do Direito que se ocupe em regular um Poder – da 

forma que o Direito Administrativo faz com o Poder Executivo – perceba: nem o Poder 

Judiciário, nem o Poder Legislativo, tem uma regramento determinado por um ramo 

do direito especificamente direcionado para si. A Legística, por exemplo, estuda a 

criação das leis, mas não a forma que o Legislativo se relaciona com os demais 

poderes e com os particulares; de igual forma, não há uma matéria específica para 

tutela das relações do Poder Judiciário. 

 O Direito Administrativo, por lidar diretamente com o Poder Executivo, carrega 

consigo uma dificuldade maior que as demais áreas do Direito em adaptar-se às novas 

realidades da sociedade. Entendemos que existem alguns motivos para tanto. 

Primeiramente percebemos que o surgimento deste ramo é bastante recente, quando 

comparamos com outras linhas do Direito (Penal, Civil, Tributário, etc.), como dito por 

Leonardo Ferraz (2013), o Direito Administrativo só surge após as revoluções do final 

do século XVIII, com a criação do Estado Liberal; antes do absolutismo, havia uma 

administração como jurisdictio em que o rei ocupava o “lugar” no estamento. O que 

valia não era sua vontade, o que o fazia rei era o dever de manter o próprio estamento; 

assim, era extremamente desnecessária uma regulamentação das relações do 

Estado, já que o Poder se encontrava detido nas mãos dos monarcas, que 

representavam a vontade divina na Terra. Portanto, seria contraditório uma Lei dos 

homens buscar controlar as leis divinas, e o Poder Absoluto seguia, única e 

exclusivamente, a vontade do monarca. 

 No entanto, com queda dos reinos absolutos, surgem os Estados Liberais, que 

tinham como premissa a proteção das liberdades individuais frente a intervenção 

Estatal antes presente no absolutismo. Ou seja, o Estado Liberal objetiva controlar o 

Estado intervencionista para que atuasse da menor forma possível na vida do 

particular, e é neste contexto que surge o Direito Administrativo. 

 Após o colapso do Estado Liberal ao fim do século XIX, principalmente com a 

grande depressão de 1929, surge o Estado do Bem Estar Social (welfare state) que 

percebe que o indivíduo precisa de ajuda do Estado, não podendo este permanecer 
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na condição apenas de regulador do mercado e garantidor da soberania. A 

intervenção na economia com fins de controle e distribuição de renda, a promoção de 

saúde, educação, entre outros, são máximas necessárias para evolução da sociedade 

como um todo. Neste sentido o Direito Administrativo precisa se adequar para regular 

as novas funções do Estado, com participação ativa na promoção das políticas 

sociais. 

  Novamente há uma ruptura com o Estado do Bem Estado Social, 

principalmente nas décadas de 1970 e 1980 com crescimento do capitalismo em 

grande parte dos países desenvolvidos, chocando-se diretamente com o 

intervencionismo do Estado na economia, levando à instituição do Estado de Direito 

(ou Democrático de Direito). Neste, tanto Estado quanto qualquer indivíduo se 

submete às leis de igual forma, e com igual força. Assim, novamente o Direito 

Administrativo precisa se adequar, tanto para regular as relações do Estado com todos 

os seus interlocutores, mas – também e principalmente – para regular a própria 

Administração Pública e suas sujeições especiais ao Direito.  

E, porque o uso dos conceitos jurídicos indeterminados é diferenciado quando 

utilizado nas normas administrativas? Leonardo Ferraz explica:  

 

(...) é que se buscou trabalhar a temática dos conceitos jurídicos 
indeterminados, em especial na seara do Direito Administrativo, escolhido 
não por acaso, mas por ser, talvez, o representante mais fidedigno de tudo 
aquilo que se busca denunciar nesta obra. A razão desse desabafo tem como 
móvel a constatação de sua incapacidade, mais de 200 anos após sua 
autonomização como ramo do Direito, para romper com as premissas de um 
modelo de Estado e de Direito hauridas das revoluções constitucionalistas de 
fins do século XVIII, e que se materializa no Brasil por um excessivo 
formalismo e um apego desmesurado à fria e neutra letra da lei, bem ao 
talante do positivismo ainda exegético. Isso traz como consequência uma 
leitura completamente distorcida, descompassada de diversos de seus 
institutos, como a própria construção da discricionariedade administrativa, da 
teoria dos atos administrativos, da desapropriação ou dos contratos 
administrativos. (...) (FERRAZ, 2013, p. 227) 

 

 Em que pese essa evolução narrada desde o surgimento do Direito 

Administrativo, o que Leonardo Ferraz dispõe no trecho acima transcrito, é a 

dificuldade do Direito Administrativo, de fato adequar-se a estas evoluções do Estado, 

existem normatizações que remetem sua existência, até hoje, ao Poder absoluto do 

Estado, como a presunção de legalidade do ato administrativo. Ora, se o Estado 

também deve se submeter ao Direito, porque o ato dele emanado tem força jurídica 

diferente dos atos particulares? O moderno Direito Administrativo já vem questionando 
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vários dispositivos que guardam à administração poderes incompatíveis com o Estado 

Democrático de Direito.34  

 Exatamente neste ponto encontra-se o estudo do uso dos conceitos jurídicos 

indeterminados pelo direito administrativo: 

 

Na história do Direito, não se fez distinção entre conceitos indeterminados e 
discricionariedade, como conviria. A falta de teorização, em relação aos 
primeiros, levou a Administração, durante séculos, a atuar 
discricionariamente em campo que lhe era vedado, uma vez que no caso de 
conceito jurídico indeterminado a situação é de intelecção e não de escolha 
ou valoração subjetiva. [...] Essa ideia ampla de discricionariedade pode levar 
a resultados jurídicos inconvenientes, indesejáveis ou lesivos ao direito, 
porque, ao invés de interpretar a norma e adotar a solução única nela 
prevista, o administrador age promovendo a escolha que julga conveniente. 
A escolha livremente adotada pelo agente público, no caso concreto, nem 
sempre coincide com a vontade da Lei em que se valeu para editar o ato. 
A teorização dos conceitos jurídicos indeterminados fez-se com a finalidade 
de mudar o campo de atuação da discricionariedade, que ultrapassava os 
seus limites, ocasionando dificuldades ao intérprete na solução dos casos 
postos ao seu exame. Uma das consequências disso pode ser o prejuízo ao 
Direito e à Justiça. (FARIA, 2016, p. 185). 

 

 A escassez de estudos sobre o tema fez perpetuar um sem fim de decisões 

administrativa e jurisdicionais indevidas. A Administração, que se imiscui no poder 

discricionário diante dos conceitos plurissignificativos, fazendo juízo de valor em 

situações que não deveriam ensejar grau de subjetividade, e o Judiciário, que diante 

                                            
34 Como bem ensina Florivado Dutra Araújo: “os atos administrativos gozam do atributo geral de serem 
presumidos conforme à ordem jurídica, até prova em contrário. Presunção juris tantum de legalidade, 
segundo ensinamento uníssono e secular da doutrina.” No entanto, este pensamento estaria 
impregnado de ideologias autoritárias advindas de regimes absolutos, não resistindo a exames 
aprofundados sobre o tema. “O fato de a escolha dos agentes públicos ser efetivada mediante 
procedimentos específicos e de haver controle sobre seus atos não justifica que estes devam, genérica 
e aprioristicamente, ser presumidos legais até prova em contrário.” Argumentos como “A legalidade 
justifica e avaliza a validez dos atos administrativos, por isso cria a presunção de que são legais, ou 
seja, de que se presumem válidos” são usados para justificar o atributo, mas “a existência do dever de 
legalidade não implica, que ele possa ser tido como satisfeito até prova em contrário.” Na verdade, 
presumem-se legais todos os atos administrativos, tanto quanto os de direito privado, conforme o que 
comumente ocorre. É a presunção hominis, que admite sua relativização frente a indícios de ilegalidade 
(o que ocorre, por exemplo na concessão de liminar em Mandado de Segurança, que não se baseia 
em prova contrária, mas em fortes indícios em contrário, logo, presunção hominis e não juris tantum). 
“O cerne do problema consiste em que, ao afirmar a supremacia do interesse público, a doutrina 
negligencia dado fundamental. É que a ocasião e a medida da supremacia são expresas na ordem 
jurídica e esta a todos igualmente subordina (Estado e particulares). Portanto, a supremacia, em última 
instância, é da ordem jurídica, à qual o  próprio Estado, enquanto sujeito de direito, também se submete. 
Daí, a correta conclusão de Vilhena, para quem, afirmações de posturas incondicionadas de 
supremacia do Estado em suas relações com os indivíduos são meras posições ideológicas, “resquícios 
de doutrinas jurídicas passadas, que não se coadunam com uma atualidade estatal fortemente 
estruturada no direito”.”. (ARAÚJO, 2005, p. 47-51). 
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de uma suposta decisão de oportunidade e conveniência, não revisa e sindica o 

referido ato, gerando um verdadeiro ciclo de desconhecimento. 

 As normas administrativas estão repletas de conceitos jurídicos 

indeterminados: “interesse público”, “urgência”, “boa-fé”, “calamidade”, “honra 

pessoal”, “medidas adequadas”, "atividade de risco", “utilidade pública”, “decoro da 

classe”, “conduta ilibada”, “justo preço”, “incapacidade”, “força irresistível”, entre 

outros inúmeros termos que ao serem utilizados no ordenamento jurídico, não 

carregam consigo um sentido pronto e imediatamente apreciável. 

É verdade que recentemente o tema vem sendo trazido à baila com mais 

frequência, no entanto, o tópico anterior demonstrou que ainda é grande o número de 

doutrinadores que se posicionam no sentido de que os conceitos jurídicos 

indeterminados trariam possibilidade de análise discricionária, demonstrando a 

necessidade de continuidade nos estudos e aprofundamento sobre o tema. 

  

3.2.1 Utilização em normas administrativas sancionatórias. 

 

 Quando estudamos a principiologia do ato administrativo sancionador, demos 

especial ênfase ao princípio da legalidade, trazido na própria Constituição Federal 

como norteador da Administração Pública, merecedor de relevo neste estudo. 

 Agora, sob o enfoque dos conceitos jurídicos indeterminados, novamente, é 

necessário voltar a atenção para o referido princípio, principalmente quando tratamos 

das normas sancionatórias; isso porque, a legalidade exigiria 

 

como requisito adicional, a predeterminação normativa (embora não 
necessariamente legal) quanto aos tipos e sanções plicáveis. 
Em outras palavras, a norma há de ser completa, “(capaz de antecipar, em 
abstrato, para os sujeitos envolvidos (regulados, usuários, interessados e 
reguladores), tanto a qualificação jurídica dos fatos futuros quanto o conteúdo 
dos atos administrativos possíveis”. A conduta proibida ou exigida e as 
consequências de seu descumprimento devem estar claras. Na lei, se o 
legislador entender assim, ou na Lei complementada pela disciplina infralegal. 
Por isso, se a Lei não contiver a especificação completa da conduta típica 
(como regra não contém, seja por força do uso de cláusulas remissivas, seja 
de conceitos jurídicos indeterminados), deverá o regulamento fazê-lo. Mas 
ainda, cabe ao regulamento delimitar a específica sanção cabível para cada 
conduta ou conjunto de conditas tipificadas, se a Lei da mesma forma tiver 
contemplado apenas um rol em tese dessas penalidades. O administrado 
pode saber, de acordo com a lei, que ao atuar de certo segmento ele se 
sujeita a um conjunto possível de sanções administrativas se descumprir 
determinações veiculadas pela agência reguladora. Mas ele tem o direito de 
saber, de antemão, qual a específica penalidade a que sujeito caso 
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descumpra determinada exigência fixada pelo regulamento. (VORONOFF, 
2018, p. 252-253) 

 

 Em regra, não deve haver, por parte da administração, uma regulação 

individual e concreta, colocada em prática casuisticamente, dificultando a construção 

de precedentes e a instituição de uma segurança jurídica em relação ao que é 

permitido e o que é proibido – e, portanto, passível de sanção.  

 Nesta linha de raciocínio, podemos perceber que a presença de conceitos 

jurídicos indeterminados nas regras administrativas sancionadoras, dificulta – pelo 

menos num primeiro momento – a consecução dos objetivos acima traçados: 

atendimento da legalidade, da segurança jurídica e a construção de precedentes 

administrativos. 

 O uso de conceitos com menor densidade normativa pela legislação torna 

imprecisa a amplitude da infração administrativa, e,  

 

sem a precisa compreensão da infração (do ilícito administrativo) em toda sua 
inteireza, por exemplo, a regra sempre será a da instauração do processo, 
com os gravames que lhe são ínsitos, ainda que por vezes evidentemente 
desnecessário e mesmo incompatível com as garantias constitucionais e 
legais de que ninguém será processado senão com justificado motivo.” 
(FERREIRA, 2009, p. 25)  

 

 Por si só, a abertura de Processo Administrativo Disciplinar pode ser 

considerada uma atormentação da paz do indivíduo, o sentimento de apreensão, a 

contratação de defesa técnica (não obrigatória, mas sempre aconselhável), o 

dispêndio de tempo para acompanhamento do procedimento e busca das provas, 

enfim, quando o agente passível da sanção administrativa não sabe exatamente o que 

é considerado infração, e a regra passa a ser a abertura de Procedimentos 

Administrativos Sancionatórios, todos que possuem relação de especial sujeição 

ficam à mercê do entendimento de um superior, que pode, não só instaurar, como 

julgar o referido processo como se pudesse fazer uso da oportunidade e conveniência 

em relação aos processos disciplinares. 

 

Um quadro de incertezas que é ainda agravado pela falta de conexão e de 
diálogo entre os planos prescritivo e descritivo; entre o que se prega e o que 
se pratica quanto ao direito administrativo sancionador. No plano teórico, por 
exemplo, insiste-se que a atividade punitiva da Administração Pública deve 
se revestir de garantias mais firmes, como um padrão de legalidade 
exauriente na tipificação dos ilícitos e das sanções. Já no dia a dia da 
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burocracia estatal, isso não apenas é raro, como seria inviável em diversas 
searas. (VORONOFF, 2018, p. 47). 

 

 A reprovabilidade do ato precisa estar conectada com a ciência da 

antijuridicidade: “a reprovação reflete o fato de que o sujeito infrator poderia ter 

adotado providência diversa, motivando-se na norma ou desestimulando-se pela 

normativamente prometida sanção” (FERREIRA, 2009, p. 297). 

 

As sanções administrativas são ferramentas institucionais que permitem 
conduzir o comportamento dos administrados em direção aos objetivos 
perseguidos pela regulação. Isso pode explicar por que, a partir de uma 
perspectiva funcional do Direito Público, tenha-se sustentado que uma das 
técnicas essenciais que permitem o cumprimento dos objetivos regulatórios 
sejam as sanções administrativas. Um regime sancionatório efetivo apoia os 
comandos do regulador e a simples existência de sanções geralmente 
induzirá o cumprimento sem a necessidade de invoca-las formalmente. Não 
é surpreendente que, de acordo com esse panorama, na doutrina nacional se 
tenha argumentado que a existência de sanções administrativas é 
‘consubstancial’ ao Direito Regulatório (DELGADO, 2016, p. 195, apud 
VORONOFF, 2018, p. 107) 

 

 Ainda nesta perspectiva de utilização da sanção administrativa como 

ferramental de conformação de condutas, trabalhando através do uso de coerção e 

incentivos, o administrador teria “o dever de verificação permanente da efetividade 

desse meio. Isto é, de sua real capacidade de gerar os incentivos corretos e os 

resultados esperados. [...] E sua legitimidade passa, sem dúvida, pela aptidão para 

produzir esses objetivos.”. (VORONOFF, 2018, p. 106). 

 Segundo Rafael Munhoz de Mello (2007, p. 255), o ius puniendi é único e 

advém do poder que o Estado possuí de punir os indivíduos que ajam em dissonância 

aos seus interesses assim tutelados. E, dessa forma, por vivenciarmos um Estado 

Democrático de Direito, esse poder punitivo jamais poderia ser exercido de forma livre, 

cabendo a subsunção do agir do Estado a um robusto conjunto de garantias que tem 

como objetivo a proteção do indivíduo contra qualquer possível violação de direitos 

arbitrariamente praticada pelo Estado. Ou seja, 

 

a gravidade da sanção administrativa pode ser outro fator a justificar a maior 
densidade normativa da lei, com vista a criar um ambiente adequado de 
previsibilidade para o administrador e de maior controle da ação estatal. Nos 
estatutos funcionais dos servidores públicos, por exemplo, é usual que as 
condutas passíveis de aplicação das penalidades máximas de demissão e de 
cassação de aposentadoria venham descritas de modo exaustivo e 
pormenorizado, em contraste com previsões mais genéricas quando as faltas 
sujeitas à aplicação de sanções mais brandas (VORONOFF, 2018, p. 250). 



85 
 

 
 

 

 Tais garantias foram conquistadas arduamente com o advento do Estado 

Liberal, e a evolução, perpassando pelo Estado Social e, culminando com o Estado 

de Direito que trouxe como uma de suas grandes a capacidade de – ao submeter a 

Administração ao ordenamento jurídico – limitar a vagueza e insegurança existentes 

quando o ato sancionador tinha como único norte, a vontade do Rei.  

 

Portanto, quando a lei, por sua generalidade e abstração, não determinar com 
precisão a categoria de condutas proibidas, deve o Poder Executivo – ou, a 
depender da hipótese, a entidade reguladora – restringir e delimitar os 
parâmetros de aplicação das sanções administrativas, de modo a assegurar 
aos administrados o direito básico e elementar de saber o que é proibido, 
obrigatório ou facultado (FERREIRA, 2001, p. 99, apud MOREIRA NETO, 
GARCIA, 2013, p. 16) 

 

Ao utilizar na confecção da legislação administrativa sancionatória disciplinar 

conceitos jurídicos abertos, sem qualquer regulamentação ou definição infralegal, e 

enquanto subsistirem entendimentos de que os referidos termos plurissignificativos 

carregam a possibilidade de discricionariedade, cada vez que a administração utilizar-

se da elasticidade dos mesmos para iniciar um procedimento disciplinar, ou para ao 

final, aplicar uma sanção a algum agente público, o Estado de Direito retroage aos 

tempos de Poder Absoluto, quando o indivíduo ficava à mercê da vontade do 

soberano. 
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4 PODER DISCRICIONÁRIO 

 

 Para que a Administração Pública atue na consecução de seus objetivos, seus 

agentes se revestem de uma série de prerrogativas de direito público as quais 

costuma-se denominar “poderes administrativos”. 

 Os poderes “são inerentes à Administração Pública pois, sem eles, ela não 

conseguiria fazer sobrepor-se a vontade da Lei à vontade individual, o interesse 

público ao interesse privado” (DI PIETRO, 2018, p. 115). A autora ainda ensina que 

os poderes da administração, na verdade, são um “poder-dever”, e não uma faculdade 

(como o termo “poder” isoladamente poderia levar a crer), uma vez que são 

ferramentas para alcance do interesse público e, dessa forma, irrenunciáveis.  

 A doutrina elenca diversos poderes da Administração: poder de polícia, poder 

normativo (ou regulamentar), poder disciplinar, poderes decorrentes da hierarquia, 

poder vinculado e poder discricionário35.  

 Terminologicamente, há tratamentos diversos para a discricionariedade, 

termos como: ““possibilidade de escolha”, “faculdade”, “competência”, “ato 

discricionário”, “poder discricionário” e “dever discricionário”, procuram espelhar ou 

nominar esse espaço de valoração conferido ao administrador, ante o credenciamento 

jurídico” (FARIA, 2016, p. 138). No entanto, com fins de uniformização do presente 

trabalho, bem como, por afinidade de entendimento, adotaremos a nomenclatura de 

“poder discricionário”, uma vez que: 

 

“Ato” é resultado, enquanto que, no contexto em exame, “poder” é situação 
jurídica subjetiva do agente público. É óbvio que se trata de polos opostos; 
não há como considera-los expressões sinônimas. 
Para o efeito de controle, é indispensável a precisão terminológica. Dessa 
forma, deve-se tomar como correta, ou mais apropriada, aquela expressão 
que melhor retrate a realidade. Ao que parece, “poder discricionário”. 
[...] O ato administrativo, [...] não é discricionário. A discricionariedade é da 
Administração e não do ato. Este é o resultado daquela. Primeiro porque o 
ato é apenas decorrência ou materialização do poder discricionário, segundo 

                                            
35 Não podemos deixar de ressaltar que a inclusão da vinculação e da discricionariedade como poderes, 
não é unânime na doutrina nacional. Di Pietro, por exemplo, refuta tal possibilidade: “o chamado “poder 
vinculado”, na realidade, não encerra “prerrogativa” do Poder Público, mas, ao contrário, dá ideia de 
restrição, pois, quando se diz que determinada atribuição da Administração é vinculada, quer-se 
significar que está sujeita à Lei em praticamente todos os aspectos. [...] A discricionariedade, sim, tem 
inserida em seu bojo a ideia de prerrogativa, uma vez que a lei, ao atribuir determinada competência, 
deixa alguns aspectos do ato para serem apreciados pela Administração diante do caso concreto. No 
entanto, não se pode dizer que exista como poder autônomo; o que ocorre é que as várias 
competências exercidas pela Administração com base nos poderes regulamentar, disciplinar, de 
polícia, serão vinculadas ou discricionárias, dependendo da liberdade, deixada ou não, pelo legislador 
à Administração Pública. (DI PIETRO, 2018, p. 115). 
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porque é vinculado ao agente competente, à forma, à hipótese legal, ao 
pressuposto de fato, à finalidade e ao motivo. O elemento móvel seria a 
conveniência ou a oportunidade, elementos extrínsecos ao ato administrativo. 
É evidente que esse móvel dá ao administrador a oportunidade de dizer a 
finalidade, o motivo e o objeto do ato, mas sempre de acordo com o 
arcabouço legal e sobretudo, com o interesse público. (FARIA, 2016, p. 138-
139). 

  

 Sem visar uma análise histórica acurada sobre a evolução do instituto da 

discricionariedade administrativa36, importante ressaltar que houve uma grande 

modificação em seu conceito e aplicabilidade, desde os tempos dos Estados 

Absolutos, quando a discricionariedade era a regra – pois a vontade do soberano era 

incontestável e não precisava estar escorada por nenhuma Lei ou norma anterior – 

até os dias atuais, do Estado Democrático de Direito, quando o próprio Estado é regido 

e deve obediência ao ordenamento jurídico, e o poder emana do povo. 

 

4.1 Conceito 

 

Como já ressaltamos no ponto que tratou dos conceitos jurídicos 

indeterminados, grande parte da doutrina tem posicionamento no sentido de que as 

situações a serem tuteladas pelo direito administrativo exigiriam da legislação uma 

maleabilidade que possibilitasse ao administrador a persecução do interesse público 

fronte as ocorrências diversas do mundo fenomênico.  

Alguns autores entendem que essa abertura legal deve ser feita através da 

utilização de conceitos jurídicos indeterminados – como exposto anteriormente – 

outros, defendem a utilização do poder discricionário. Como dito anteriormente, 

entendemos que a utilização de conceitos plurissignificativos não traz consigo a 

possibilidade de escolha, e, portanto, renegamos a primeira corrente aqui trazida. 

Realmente, quando o legislador deseja deixar uma gama de escolha ao 

aplicador da norma, não se deve lançar mão dos conceitos fluídos, mas sim, através 

do texto da lei, deixar a abertura para escolha do administrador público. 

Acerca da impossibilidade de normatização exaustiva37 sobre todos os temas 

e o uso do Poder Discricionário: 

                                            
36 Para um estudo aprofundado sobre a evolução da discricionariedade administrativa, desde os tempos 
dos Estados absolutistas até os dias atuais, com a Constituição Federal de 1988, ver: PIRES, 2013, p. 
125 -133. 
37 Fagundes informa que “a variedade e a multiplicidade das situações que lhe são presentes, excluem, 
em muitos casos, disciplinação uniforme e precisa. O seu exercício é condicionado por uma série de 
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No exercício do poder vinculado ou regrado, a autoridade não terá liberdade 
de escolha. A Lei predetermina a conduta que o agente público deve adotar 
quando verificar a situação fática prevista na norma geral e abstrata como 
hipótese para agir.  
Acontece, entretanto, que a lei, por mais previdente que seja o legislador, não 
tem condições de reger todos os fatos futuros que interessam ao Direito ao 
Estado e à sociedade. Principalmente, no âmbito da Administração Pública, 
que é, por natureza, dinâmica e progressiva, visto que ela deve refletir com 
fidelidade a dinâmica social. 
Ante essa impossibilidade de a Lei regular todas as hipóteses de fatos 
futuros, o legislador concede ao Administrador Público poder para, diante de 
certa realidade, praticar o ato que julgar conveniente, adotando a alternativa 
que melhor atenda à finalidade da Lei e ao Direito.  
A essa permissão ou faculdade de agir no espaço delimitado pela lei, 
conferida ao agente público, é que se dá o nomen juri de poder discricionário. 
(FARIA, 2016, p. 133). 

 

Na mesma linha, Carvalho Filho afirma que a Lei “não é capaz de traçar 

rigidamente todas as condutas de um agente administrativo. Ainda que se procure 

definir alguns elementos que lhe restringem a atuação, em várias situações a própria 

Lei lhes oferece a possibilidade de valoração da conduta.” (CARVALHO FILHO, 2013, 

p. 51). Para o autor, quando o agente público tem possibilidade de escolher entre 

diversas condutas possíveis a que melhor se adeque ao caso concreto, fazendo uso 

de um juízo de oportunidade e conveniência, estar-se-ia utilizando o poder 

discricionário. A conveniência residiria na condição da prática do ato, e a oportunidade 

se ligaria à adequação do melhor momento para prática do ato. 

 Se não existisse a discricionariedade, ou seja, se todos os atos administrativos 

fossem plenamente vinculados, haveria aí uma dependência do Poder Executivo ao 

Poder Legislativo, mais que isso, uma submissão daquele a este, colocando o Poder 

Executivo como mero cumpridor da Lei vigente. “Não haveria, neste caso, a 

independência que o sistema da tripartição de poderes garante, nem se atenderia à 

proibição de ingerência de um poder em função específica do outro.” (HENTZ, 1993, 

apud, FARIA, 2016, p. 134). Seria transformar a Administração Pública em uma 

suposta la main de la loi38, ou seja, mera executora de uma Lei pronta e acabada, que 

vincularia o administrador em todos os seus aspectos: 

                                            
circunstâncias ocasionais e com respeito a elas não é possível tudo prever, de forma que se justifica 
deferir ao Executivo poder discricionário em relação à conveniência, oportunidade e modo de agir que 
lhe permita atuar com certa liberdade sem “contrariar o regime de legalidade” (FAGUNDES, 1967, p. 
103, apud, MARQUES, 2017, p. 110). 
38 Em livre tradução: “a mão da lei”, em analogia ao termo la bouche de la loi, cunhado por Montesquieu 
e que queria dizer que o juiz deveria se restringir a ser a “boca da lei”, dando conotação de que ao 
Judiciário caberia única e exclusivamente a função de subsumir o caso concreto à determinação 
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não teria cabimento se pensar que uma Administração Pública moderna 
pudesse ser mantida imobilizada, de um lado, entre parlamentos cujas 
decisões ela meramente executa; e, de outro, por tribunais que controlassem 
todos os seus passos, no desenvolver de sua missão. (KRELL, 2013, p. 15, 
apud, MARQUES, 2017, p. 109).  

 

 A discricionariedade traz a possibilidade da administração pública agir 

conforme sua decisão de conveniência e oportunidade diante do caso concreto; no 

entanto, não se trata de mera interpretação jurídica da Lei posta, “o que difere a 

discricionariedade administrativa da interpretação jurídica [como] os conceitos 

jurídicos indeterminados e as cláusulas gerais são exemplos, é o fato de representar 

uma liberdade de ação sob a moldura conferida pela norma de competência” (PIRES, 

2013, p.139). Como bem esclarece o autor: 

 

Na discricionariedade administrativa não há, como na interpretação jurídica, 
a busca por uma solução. Na discricionariedade administrativa existe, nos 
termos da norma de competência, uma pluralidade de decisões legítimas. 
Tanto faz, em princípio, acolher-se esta ou aquela diretriz desde que o caso 
concreto revele que ambas atendem ao interesse público. (PIRES, 2013, p. 
139). 

  

 A discricionariedade é, pois, posterior à interpretação jurídica; esta é intrínseca 

ao exercício do direito, que não é ciência exata e sempre demandará uma atuação 

intelectiva do intérprete. No entanto, após a interpretação finalizada, caso se perceba 

a permanência de duas ou mais soluções, igualmente justas e admitidas pela norma, 

aí sim, neste momento tardio, haveria discricionariedade. 

 O entendimento de que a discricionariedade é o poder de escolha, pela 

administração, entre várias decisões igualmente legais é uma interseção no 

entendimento dos doutrinadores, mas alguns trazem especificidades em seus 

conceitos; Fernando Sainz Moreno, por exemplo, afirma que a discricionariedade pura 

residiria no fato de que, a escolha final, entre as decisões legalmente cabíveis, seria 

orientada por critérios políticos e não jurídicos. Dessa forma, “o que determina a 

potestade discricionária é a ‘natureza do critério’ que fundamenta a decisão, e apenas 

                                            
legislativa. Com a referida analogia, queremos demonstrar o mesmo caráter pejorativo que se vislumbra 
ao se restringir ao Poder Judiciário à mera função de ser boca da lei, quando se afirma que o Poder 
Executivo seria mero executor da lei, sem poder de intelecção e atuação próprios.  
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quando o critério for de natureza política é que existe uma potestade discricionária do 

ponto de vista jurídico.” (MORENO, 1976, p. 304, apud PIRES, 2013, p. 143). 

 Neste sentido, sobre o fundamento político e jurídico da competência 

discricionária, Luis Manuel Fonseca Pires ensina que o fundamento político residiria 

na  

 

absoluta impossibilidade lógica e material de o Estado existir e atuar sem que 
fosse possível aos órgãos que exercem a função administrativa concentrar, 
em alguma medida, mas sempre sob as medidas impostas pelo direito, uma 
liberdade de escolha e ação a serem deflagradas diante do caso concreto.  
[...] sob o fundamento jurídico, a competência discricionária do Poder Público 
justifica-se pela necessidade de efetivar a identidade do Poder Executivo. [...] 
haveria o comprometimento do Estado de Direito, da divisão de poderes, se 
a Lei pudesse deixar de ser, como regra, uma norma geral e abstrata para 
atuar em todo e qualquer caso concreto de execução de suas próprias 
orientações normativas. (PIRES, 2013, p. 147) 
 

 Voltamos, então, ao argumento de que a presença da discricionariedade é 

necessária, primeiramente – e, tomando a definição acima, politicamente falando – 

porque o sem número de possibilidade de atuação humana torna impossível um 

esgotamento de regulação exaustiva pela norma; e, porque, num segundo momento 

(já em um trato jurídico) o Poder Executivo não pode ser esvaziado de função e de 

competência, para tornar-se mero executor das ordens legais.   

 García de Enterría e Ramón Fernández (2000, p. 123) refutam a existência de 

discricionariedade como sendo uma liberdade para com a norma, muito pelo contrário, 

seria uma liberdade em virtude da Lei – é a norma que leva à Administração a escolha 

diante da cada caso colocado à apreciação.  

Há ainda, quem dê relevo à análise da finalidade da norma: “discricionariedade 

só existe nas hipóteses em que, perante a situação vertente, seja impossível 

reconhecer de maneira pacífica e incontrovertível qual a solução idônea para cumprir 

excelentemente a finalidade legal.” (BANDEIRA DE MELLO, 2018, p. 925). Ou seja, 

permanece a ideia núcleo de que existem pelo menos duas soluções passíveis de 

atender ao objetivo de existência da norma, mas, o doutrinador traz o entendimento 

de que a discricionariedade reside no fato de que as soluções prevalentes, atendem, 

igualmente a finalidade da norma, não gerando um juízo de opinião uniforme após a 

intelecção da Lei e do caso concreto. 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2018, p. 246) afirma que a discricionariedade 

existiria em três hipóteses: a primeira seria quando a Lei expressamente outorga a 



91 
 

 
 

possibilidade de escolha à Administração; a segunda, estaria presente quando a Lei 

ao ser promulgada contém omissões, por lhe ser impossível a previsão de todas as 

situações a serem por ela reguladas; e, por fim, existiria a discricionariedade quando 

a Lei ao delegar competência a um sujeito deixa de estabelecer a conduta a ser por 

ele adotada.   

 A autora ainda continua em sua análise, situando a discricionariedade em quais 

hipóteses poder-se-ia encontrá-la. A primeira suposição em que residiria a 

possibilidade de opção do administrador seria em relação ao momento em que a 

administração pode praticar o ato; “se a Lei nada estabelece a respeito, a 

Administração escolhe o momento que lhe pareça mais adequado para atingir a 

consecução de determinado fim”. Além do momento, a discricionariedade poderia 

residir, ainda, na possibilidade de escolha entre a ação e a omissão: “se [a 

Administração] tem possibilidade de escolher entre atuar ou não, existe 

discricionariedade.” (DI PIETRO, 2018, p. 246). 

 Em relação aos elementos do ato administrativo, Di Pietro (2018, p. 247) situa 

a discricionariedade no motivo e no conteúdo (por muitos chamado de objeto) do ato, 

excluindo a possibilidade de escolha nos elementos sujeito (ou competência), 

finalidade e forma. Em relação ao motivo, este seria discricionário quando 

 

1. a Lei não o definir, deixando-o ao inteiro critério da Administração.  
2. a Lei define o motivo utilizando noções vagas, vocábulos 
plurissignificativos, os chamados conceitos jurídicos indeterminados, que 
deixam à administração a possibilidade de apreciação segundo critérios de 
oportunidade e conveniência administrativa; é o que ocorre quando a Lei 
manda punir o servidor que praticar “falta grave” ou “procedimento irregular”, 
sem definir em que consistem; (DI PIETRO, 2018, p. 247). 

 

 Já em relação ao conteúdo, este seria discricionário quando “houver vários 

objetos possíveis para atingir o mesmo fim, sendo todos eles válidos perante o direito; 

é o que ocorre quando a Lei diz que, para a mesma infração, a Administração pode 

punir o funcionário com as penas de suspensão ou de multa” (DI PIETRO, 2018, p. 

248).  

 Interessante observar o referido posicionamento, uma vez que nos exemplos 

trazidos pela administrativista, a punição disciplinar dos Agentes Públicos consistiria 

hipótese de discricionariedade – tanto no tocante ao motivo, quanto ao conteúdo 
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(objeto) –, sendo que a utilização de conceitos jurídicos indeterminados é trazida, 

inclusive, como parâmetro de presença da discricionariedade no motivo do ato. 

 Quando uma legislação elenca que o Agente Público deve ser punido ao 

cometer uma “falta grave”, nas palavras da autora, a autoridade administrativa que 

estivesse apurando o fato, poderia escolher se o fato em apreço constituiu ou não 

“falta grave” e estas escolhas seriam igualmente aceitáveis juridicamente. Da mesma 

forma, a escolha entre qual punição aplicar a este servidor (desde que inserta na 

moldura deixada pela lei) também estaria dentro das possibilidades de 

discricionariedade, e qualquer das punições aplicadas, refletiria o mesmo valor 

jurídico. Discordamos veementemente desse posicionamento, mas imperioso 

registrá-lo no presente trabalho, para que possamos, mais a frente, confrontá-lo. 

 Barcelos (2014), traz uma classificação que leva em consideração a 

perspectiva da aplicação da discricionariedade, subdividindo a mesma em 

formal/negativa ou material/positiva: 

 

perspectiva formal ou negativa, na qual a discricionariedade comporta uma 
avaliação subjetiva de viés político no intuito de tomar a decisão mais 
adequada para o caso em apreço. A perspectiva material ou positiva tem 
como característica a ponderação axiológica de possíveis decisões para 
contemplar o interesse coletivo. Na conciliação das concepções das duas 
perspectivas, encontra-se a teoria mista. Importa informar que a teoria formal 
ou negativa assume posição majoritária no direito pátrio. (BARCELOS, 2014, 
p. 26-29, apud, MARQUES, 2017, p. 111-112) 

  

De igual forma, Germana Moraes (1999, p. 30) também adota a referida 

subdivisão da discricionariedade; neste sentido, o critério formal ou negativo 

consistiria na possibilidade de escolha da administração através da aplicação de 

critérios políticos ou não jurídicos. Já em relação a perspectiva material ou positiva, 

residiria a discricionariedade na possibilidade da administração sopesar as opções 

deixadas pela norma a fim de atingir o interesse coletivo, ou seja, a discricionariedade 

ganharia papel ferramental na busca pela consecução do interesse público. A autora 

define a discricionariedade como a “margem de liberdade de decisão, conferida ao 

administrador pela norma de textura aberta, com o fim de que proceda à concretização 

do interesse público indicado no caso concreto” (MORAES, 1999, p. 199). 

 Nessa perspectiva, percebemos que Germana Moraes também liga a 

existência de conceitos plurissignificativos à discricionariedade, fato que já refutamos 

no capítulo anterior.  
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Ainda sobre as diversas classificações da discricionariedade, Francisco 

Campos traz um conceito que leva em consideração a relação de limites internos e 

externos da norma discricionária:  

 

sustenta que o poder discricionário condiciona-se a limites internos e 
externos. Os externos compreendem a “ordem jurídica em cujo quadro se 
desenvolve a atividade administrativa, ou de direitos subjetivos dos 
administrados”. Os limites internos são relativos aos conceitos imprecisos de 
que se vale a Administração ao atuar no caso concreto. A inobservância de 
qualquer desses princípios ou o transbordamento de um deles pode ser 
identificado, uma vez que a liberdade discricionária é limitada. É, ainda, do 
mesmo autor, o seguinte texto: “por mais que seja a liberdade de apreciação, 
própria do juízo discricionário, é sempre possível mostrar-se claramente que 
a conclusão excede um dos limites”. (CAMPOS, 1958, p. 35, apud FARIA, 
2016, p. 163) 

  

 Com isso, o autor introduz a noção de que a discricionariedade encontra-se 

num círculo de atuação sofrendo pressões internas e externas para limitação de seu 

tamanho e forma de exercício. Externamente, a força que não deixa a 

discricionariedade de expandir além do estritamente necessário é a própria ordem 

jurídica, comprimindo a discricionariedade ao seu menor tamanho possível, uma vez 

que esta consiste em exceção do próprio Estado de Direito, ou seja, é a 

institucionalização da atuação do Administrador sem que este esteja seguindo ordens 

diretamente do ordenamento jurídico; de igual forma, também há o limite interno, que 

não deixa livre o exercício da discricionariedade condicionado apenas ao limite 

externo do ordenamento jurídico, neste, para o autor, os conceitos imprecisos 

(indeterminados) também efetivam controle da administração, pois a sua aplicação ao 

caso concreto, demonstraria se foi ou não assertiva. 

 

4.1.1 Os Indiferentes Jurídicos e a discricionariedade 

 

 Uma das grandes contribuições trazidas pelo mestre García de Enterría, foi a 

criação do conceito de indiferentes jurídicos para tratar da discricionariedade 

administrativa. Para ele, só há discricionariedade quando o administrador deparar-se 

com uma decisão que envolva alternativas indiferentes juridicamente: 

 

Qualquer escolha a ser feita discricionariamente terá, diante do direito, igual 
valor (daí dizerem-se indiferentes jurídicos). E como qualquer destas 
soluções, alternativamente, é igualmente justa, e precisamente porque assim 
é, existe liberdade de decisão (a discricionariedade consiste essencialmente 
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em uma liberdade de eleição), a escolha proceder-se-á em virtude de outros 
critérios materiais distintos dos jurídicos, que por isto não podem 
juridicamente ser fiscalizados. (GARCIA DE ENTERRÍA, 1974, p. 36, apud, 
ARAÚJO, 2005, p. 85). 

 

 Assim sendo, quando em análise de determinado aspecto de um ato perceber-

se que a norma deixou ao intérprete duas ou mais opções – na apreciação do direito 

e das circunstâncias –, que se revelarem igualmente hábeis a serem aplicadas, haverá 

um indiferente jurídico, deixando a cargo de outros critérios não jurídicos a decisão a 

ser tomada. Ou seja, há presença de indiferentes jurídicos quando a Lei deixa a cargo 

do administrador escolha entre opções com mesma valoração jurídica, e qualquer 

uma delas, após adotada, estaria dentro dos parâmetros de validade legal; quando “a 

regra legal dá ao administrador balizas dentro das quais se abre um leque de 

indeterminadas opções, em relação às quais a escolha a ser feita deverá levar à 

edição de um ato que se contenha nos parâmetros prefixados” (ARAÚJO, 2005, p. 

85). 

 Não há, portanto, liberdade de escolha frente a norma, o que ocorre é uma 

“remissão legal em que há um quadro regulador de potestade e das condições de 

exercício a nortear o administrador” (MARQUES, 2017, p. 108). A noção de 

indiferentes jurídicos, então, é balizada pelo fato de que, mesmo após o esgotamento 

da capacidade intelectiva e interpretativa da norma reguladora, não se consegue 

determinar, no caso concreto, qual a decisão jurídica mais adequada, ou seja, duas 

ou mais opções permanecem igualmente válidas, do ponto de vista jurídico, após 

esgotadas as vias de interpretação. 

 Tendo em vista que a decisão precisa ser tomada, e que apenas os critérios 

jurídicos não são hábeis a orientar a decisão, a fundamentação da decisão extrapolará 

a juridicidade, passando a considerar critérios extrajurídicos, como os econômicos, de 

oportunidade, entre outros, e, por isso, diz-se que na discricionariedade residem os 

indiferentes jurídicos, uma vez que a decisão ultrapassa a interpretação legal, 

passando a utilizar-se de outras matérias para análise e tomada de decisão.  

Muito interessante, ainda, a invocação da analogia que coloca a 

discricionariedade como o “‘Cavalo de Troia’ no campo do Estado de Direito, porque 

reflete a antiga forma de governar que era prescindível de Lei e o critério único a se 

sobrepor era a vontade dos governantes” (Enterría e Fernandez, 2014, p. 467, apud, 

Marques, 2017, p. 108). 
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 Ou seja, a discricionariedade seria a arma da forma de governar absolutista 

infiltrada nos Estados de Direito, pois configuraria uma exceção à submissão 

vinculativa do Estado às suas próprias leis, abrindo a brecha para decisão do 

administrador conforme critérios de oportunidade e conveniência, externos ao sistema 

normativo e localizados – subjetivamente – na pessoa de quem decide. 

 

Não há, portanto, discricionariedade na ausência ou à margem da Lei: 
tampouco, em nenhum caso, a discricionariedade pode equiparar-se à Lei ou 
pretender substituí-la. Esta é, em último extremo, a razão de que não se pode 
nunca pretender aplicar a discricionariedade à irresistibilidade (hoje já 
relativa) própria da Lei, ou seu valor como expressão da “vontade geral”. Por 
mais ampla que seja qualquer discricionariedade, sempre será um quid alliud 
respeito da Lei, como qualquer outro produto administrativo, e estará por isso 
“submetida plenamente” à Lei e ao Direito. (ENTERRÍA, 2009, p. 155-156, 
tradução livre de MARQUES, 2017, p. 108). 
 

 E por ter essa capacidade de utilização a contrario sensu das premissas do 

Estado de Direito, é que se faz necessário estudo contínuo da forma de aplicação, 

dos limites e do controle da discricionariedade. 

 

4.2 (In)Existência de Poder Discricionário na aplicação de Sanções 

Administrativas Disciplinares 

 

 A discricionariedade existe – e é necessária – como dito alhures, principalmente 

por ser impossível ao Poder Legislativo a normatização de toda conduta que possa 

existir no mundo fenomênico, sendo necessário, para o andamento da engrenagem 

pública, que haja uma margem de liberdade ao administrador no sentido de poder 

exercer um juízo de oportunidade e conveniência (também denominado mérito 

administrativo) frente a situações em que a norma seja incapaz de esgotar 

determinados temas (FERRAZ, 2013, p. 109). 

 No entanto, vimos que a discricionariedade é uma exceção ao Estado de 

Direito, pois consiste em oportunidade de o Executivo agir sem que esteja – pelo 

menos diretamente – se subsumindo a uma norma jurídica, emitindo uma decisão 

para além dos dispositivos legais.  

Dessa forma, diante das premissas anteriores, quando vamos analisar o 

exercício da discricionariedade em alguma matéria, a primeira pergunta que se deve 
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fazer é se realmente é impossível esgotar o referido tema dentro do ordenamento 

jurídico. 

 Se a resposta for positiva, e o número de situações do mundo for imprevisível 

ao ponto de impedir a normatização do tema – tanto na própria lei, quanto 

infralegalmente – realmente, há necessidade de manutenção da abertura da 

discricionariedade para que se exerça o controle das situações imprevisíveis. 

 Mas, caso haja possibilidade de regulação da matéria, seja por via legislativa 

formal, ou, seja pela possibilidade de regulamentação infralegal, entendemos ser 

necessário um esforço de normatização do tema, para que se elimine a exceção ao 

Estado de Direito no maior número de temas possível. 

 Então, ao iniciar o presente estudo sobre a conexão da discricionariedade e 

das sanções disciplinares, há de se questionar se é (de fato) impossível haver uma 

regulação das sanções disciplinares que possam vir a ser cometidas pelos agentes 

públicos e que interessariam ao Estado. 

 De início, poder-se-ia pensar que não seria possível regulamentar todos os atos 

a serem proibidos a um agente público, por serem incontáveis os atos que o mesmo 

poderia adotar em prejuízo do interesse público. No entanto, é imprescindível 

fazermos um paralelo com o Direito Penal: mesmo com a dificuldade de normatizar 

todos os atos que o Ser Humano possa adotar (mesmo que não intencionalmente) e 

que venham a prejudicar outrem em seus bens jurídicos eleitos como protegidos pelo 

referido ramo do direito – que diga-se de passagem, estão em um número muito mais 

elevado que os eventualmente tutelados pelo direito administrativo sancionador 

disciplinar – não se restringiu a deixar em aberto as possibilidades de cometimento 

dos crimes, para que o Estado-Juiz pudesse averiguar, caso-a-caso, de forma 

discricionária, se houve ou não tal infração. 

 Mesmo com toda dificuldade, em todos as partes do mundo, cada sociedade 

elegeu os bens jurídicos mais relevantes ao Direito Penal, e ao tutelar os mesmos, 

exerceu seu direito de proteger tais bens jurídicos, penalizando quem venha a 

ameaça-los, com mais ou menos força, de acordo com a importância de sua proteção. 

 Pois bem, diante deste paralelo, pareceria errada a análise de que o direito 

administrativo sancionador disciplinar tutelaria mais bens jurídicos, ou mesmo, mais 

situações potencialmente afrontosas, que o Direito Penal; e, só por isso, já cairia por 

terra a alegação de que seria necessário deixar o referido ramo do Direito ser guiado 

por normas discricionárias, pois como visto anteriormente, a justificativa para 
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necessidade de existência das mesmas reiterada pela doutrina, é justamente a 

suposta impossibilidade de previsão a priori dos fenômenos que se pretende regular. 

 Não se olvida a dificuldade do trabalho, nem a necessidade de adequação do 

referido rol a ser construído diuturnamente – assim como ocorrem com as normas 

penais – já que a sociedade, como organismo vivo, modifica-se a cada minuto, e deve 

o Direito deixar de punir atos que possam ter se tornado aceitáveis com a evolução 

da sociedade, bem como, passar a tutelar atos que antes poderiam sequer existir. 

Mas a dificuldade da demanda não pode ser motivo para que o trabalho seja 

simplesmente deixado de lado – como vem sendo feito até os dias atuais. 

 Vejamos, apenas como exemplo, a Lei 8.112 de 1990 (BRASIL, 1990), que 

contém o Estatuto dos servidores civis da União; quando a referida Lei trata das 

condutas proibidas, bem como das condutas capazes de ensejar a demissão do 

servidor assim dispõe: 

 

Art. 117.  Ao servidor é proibido 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do 
chefe imediato; 
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da repartição; 
III - recusar fé a documentos públicos; 
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou 
execução de serviço; 
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, 
o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu 
subordinado; 
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação 
profissional ou sindical, ou a partido político; 
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública; 
X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade 
de acionista, cotista ou comanditário;                         
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, 
salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de 
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; 
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, 
em razão de suas atribuições; 
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XV - proceder de forma desidiosa; 
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares; 
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, 
exceto em situações de emergência e transitórias; 
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício 
do cargo ou função e com o horário de trabalho; 
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XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 
(BRASIL, 1990).         

 

Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
I - crime contra a administração pública; 
II - abandono de cargo; 
III - inassiduidade habitual; 
IV - improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 
VI - insubordinação grave em serviço; 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima 
defesa própria ou de outrem; 
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; 
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; 
XI - corrupção; 
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117. (BRASIL, 1990). 

 

 Como se observa, no art. 117 acima citado, a Lei 8.112/90 traz condutas um 

pouco mais genéricas, sendo o referido artigo composto das atitudes proibidas, e, 

caso haja transgressão a alguma de suas normas, será cabível aplicação de alguma 

das penalidades previstas no art. 127 da mesma lei: advertência, suspensão, 

destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada. Já as 

punições mais gravosas, de demissão ou cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade, são aplicadas com fulcro no art. 132, nitidamente mais restrito que o 

117 (BRASIL, 1990). 

 Longe de ser exemplo de normatização exemplar de sanções administrativas, 

uma vez que dentre os incisos citados ainda subsistem transgressões que – ao 

utilizarem-se de conceitos fluídos – deixam de estabelecer qual a exata conduta 

proibida, citemos como exemplos os incisos V e VI do art. 132 ou o inciso XV do art. 

117, todos da Lei 8.112/90 acima citados (BRASIL, 1990), todos estes hábeis a 

imputar a demissão (pena mais gravosa do serviço público) a servidor da União, 

devemos perceber é que nesta Lei foi feito um esforço bem mais acurado no sentido 

de efetivar uma tutela mais específica do que seria de fato proibido aos servidores, 

quando comparada a outros Estatutos (como dos Militares de Minas Gerais) que se 

limitam a prever uma cláusula das mais genéricas possível, deixando à cargo da 

discricionariedade da administração a opção por açambarcar toda e qualquer conduta 

na referida norma, que de tão elástica, pode adequar-se a praticamente todos os atos 

exercidos pelo Agente Público. 
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Ou seja, até o presente momento, nenhuma norma administrativa sancionadora 

disciplinar se debruçou-se sobre as ofensas disciplinares para esgotar as condutas 

infratoras ensejadoras de penalidades, nem mesmo o fazendo em nível de previsão 

da penalidade de demissão; mas, como dito alhures, o argumento de que tal 

normatização é impossível, entendemos, ter sido superado, mesmo ressaltando o 

caráter quase hercúleo do trabalho a ser desenvolvido, temos que não é impossível – 

à exemplo da codificação criminal realizada em todo planeta – e, por isso mesmo, 

superado argumento de necessidade da discricionariedade neste ponto. 

Em um segundo momento, devemos perguntar se a discricionariedade deve 

prevalecer no direito administrativo sancionador disciplinar porque a escolha entre 

duas penalidades a serem aplicadas consistiria em uma hipótese igualmente aceitável 

juridicamente – ou seja, se estaríamos frente a indiferentes jurídicos. Esclarecemos: 

o questionamento a ser feito é se deveria prevalecer a discricionariedade, uma vez 

que o Administrador, ao se deparar com o suposto cometimento de infração 

disciplinar, teria a escolha entre punir ou não punir, ou então, caso seja imprescindível 

a punição, entre as diversas penas previstas, o mesmo fato poderia ser punido com 

um ou outra (por exemplo: demissão ou suspensão), e, diante de tais escolhas, 

qualquer uma deles seria igualmente válida ao ordenamento jurídico. 

 Essa é a segunda pergunta que levará a determinar se há ou não 

discricionariedade no direito administrativos sancionador disciplinar. Como bem 

ensina Luís Manuel: 

 

A discricionariedade pressupõe, ao menos no plano estático da norma 
jurídica, uma pluralidade de decisões legítimas, portanto, com a escolha de 
determinada opção para certo caso não se impede que, em futuro próximo, 
escolha-se outra solução, e em outra circunstância escolha-se uma terceira 
opção. Não é a escolha que caracteriza a discricionariedade administrativa 
porque, tornamos a dizê-lo, a escolha existe em qualquer atividade racional 
– como a interpretação jurídica –; ao contrário, é a liberdade de escolher uma 
diante da pluralidade de opções legítimas, ao passo que a interpretação 
jurídica representa o labor do intérprete de identificar a solução legítima. 
(PIRES, 2013, p. 139). 

 

 Como se pode observar, a possibilidade de escolhas diversas, igualmente 

válidas, é a característica da discricionariedade administrativa, e, se transportarmos 

esse entendimento para o direito administrativo sancionador disciplinar, 

perceberemos que a aplicabilidade da discricionariedade nestes casos, traria prejuízo 

enorme à segurança jurídica. 
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 Ou seja, se frente a um ato do Agente Público, o administrador pudesse ter 

diversas decisões legítimas, em situações iguais ou semelhantes, e, todas as referidas 

decisões fossem igualmente corretas (como pressupõe a discricionariedade), os 

sujeitos passivos (que receberiam) de tais decisões, não saberiam previamente, quais 

os atos proibidos – supostamente atos transgressionais –, e, principalmente, qual a 

consequência previsível de seu ato poderia levar a penalidade máxima dentro do 

serviço público; impossibilitando a escolha consciente pelo cometimento ou não da 

transgressão, bem como, deixando a mercê da administração a solução dentre as 

diversas penas cabíveis, gerando decisões conflitantes e, notadamente, injustas. 

 Até autores que admitem a discricionariedade no processo administrativo 

sancionador, o fazem com cautela. Em aparente contradição, Di Pietro, quando define 

a discricionariedade, como vimos no tópico acima, utiliza dois exemplos de aplicação 

de punição disciplinar para demonstrar a presença de discricionariedade no motivo e 

no conteúdo do ato administrativo. Para autora, quando há um conceito jurídico 

indeterminado, como “falta grave” há discricionariedade do motivo do ato, ou ainda, 

quando o administrador deve escolher entre duas punições cabíveis (no exemplo 

dado: multa e suspensão) elencadas na legislação, haveria discricionariedade do 

objeto (conteúdo) do ato. 

 Em momento diverso da mesma obra, quando trata do regime jurídico 

administrativo, sobre o poder disciplinar, ao discorrer sobre a possibilidade de escolha 

da sanção a ser aplicada, afirma que “não se pode falar em discricionariedade 

propriamente dita, mas em certa margem de apreciação outorgada pela Lei à 

autoridade administrativa, uma vez que os Estatutos funcionais não estabelecem 

regras rígidas como as que se impõem na esfera criminal” (DI PIETRO, 2018, p. 119). 

Ainda nesta linha, quando trata do processo administrativo especificamente, e 

elencando como princípio do referido processo a atipicidade, a autora informa que: 

 

Não se pode dizer que a Administração possa basear-se em razões de 
oportunidade ou conveniência para decidir qual a penalidade a ser aplicada; 
ela terá que escolher, diante dos fatos, qual a sanção cabível para punir o 
servidor, cumprindo a finalidade punitiva prevista na lei. Ela terá que levar em 
conta o princípio da razoabilidade, em especial em seu aspecto de 
proporcionalidade dos meios aos fins. (DI PIETRO, 2018, p. 802). 

  

 Extraímos desse posicionamento da autora que, mesmo os que defendem 

haver discricionariedade na aplicação de sanções disciplinares – o que divergimos 
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firmemente – o fazem com ressalvas; e, muitas vezes, ao se embrenharem no assunto 

das sanções administrativas disciplinares especificamente, muitas vezes acabam por 

relativizar a discricionariedade, colocando nela, a limitação da utilização da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, como visto no trecho acima, a autora 

ressalva que “diante dos fatos” desapareceria a possibilidade de escolha nos termos 

de oportunidade e conveniência, e que a finalidade punitiva exigiria a opção pela 

sanção cabível; neste ponto, ao optar pela hipótese “da sanção cabível” no singular, 

interpretamos que a autora se rende ao fato de que, diante do caso concreto, só se 

admite uma solução correta e justa, sendo que as demais, mesmo dentro da moldura 

legal, não atenderão à finalidade da norma sancionadora aplicada in concreto.  

Voltando ao primeiro exemplo trazido por Di Pietro, ou houve “falta grave” ou 

não houve a referida transgressão, admitindo-se até mesmo uma reclassificação de 

hierarquia punitiva, para falta média ou mesmo para a total inexistência de falta; o que 

não se pode admitir é que o mesmo fato possa – à critério de conveniência e 

oportunidade do administrador – ser classificado ora como falta grave, ora não. De 

igual forma, o caso concreto demonstrará se a pena a ser aplicada é a multa ou a 

suspensão, seria inadmissível o entendimento da possibilidade de exercício de juízo 

de discricionariedade na escolha entre ambas punições no mesmo caso; inclusive, se 

tal entendimento prevalecesse, seria justo que dois agentes públicos, que 

cometessem o mesmo ato, nas mesmas circunstâncias, fossem apenados de formas 

diferentes, ou ainda, de forma mais absurda, um deles fosse apenado e o outro não. 

Por fim, Ferraz (2013), ao analisar os conceitos jurídicos constata que eles não 

devem ser delimitados como indeterminados ou determinados aprioristicamente, 

concluindo que  

 

um controle dos standards argumentativos, como a analogia, a argumentação 
contra legem, a argumentação contrario senso, as inconsistências parciais 
das normas jurídicas, dentre outros. Dessa forma, ao se utilizar um discurso 
assentado num modelo procedimental que leve a sério o devido processo 
legal – ampla defesa e contraditório – poder-se-á obter, ao final do provimento 
ou do ato, a ‘resposta correta’, contingenciada, é claro, para os intrincados 
problemas que nos afligem no trato cotidiano. (FERRAZ, 2013). 

 

 Com isso, ensina que é possível alcançar uma solução correta e justa para 

cada caso, a depender da análise das especificidades de cada um.  
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 Por tudo exposto, concluímos pela inexistência de discricionariedade na 

aplicação de sanções administrativas disciplinares, em uma construção dialógica com 

a doutrina, percebemos que a discricionariedade é uma exceção ao Estado de Direito, 

e como tal, tem como justificativa para sua existência dois pressupostos: o primeiro é 

que seria impossível a previsão de todos os atos dos indivíduos no mundo 

fenomênico, e, neste caso, dever-se-ia deixar abertura de apreciação não vinculada à 

norma ao Administrador Público; e, em um segundo momento, a discricionariedade 

deveria existir quando, mesmo sendo possível prever todas as condutas possíveis, a 

escolha entre duas ou mais hipóteses consistissem em indiferentes jurídicos, ou seja, 

para o ordenamento jurídico, qualquer das escolhas adotadas seriam igualmente 

aceitáveis, deixando a cargo de outros ramos (economia, psicologia, filosofia, etc.) a 

técnica da escolha. 

 No entanto, quando tratamos do direito administrativo sancionador disciplinar, 

restou demonstrado que não há nenhum dos dois pressupostos que validam a 

existência da discricionariedade em uma matéria. A dificuldade de regulamentação 

integral da matéria é latente, mas não impossível, o que restou demonstrado pelo 

paralelo realizado com o Direito Penal – infinitamente mais amplo, e mesmo assim, 

exaustivamente normatizado; de igual forma, não há possibilidade de se afirmar que 

seria indiferente ao ordenamento jurídico o mesmo ato ser punido com uma 

suspensão, com uma demissão, ou então com uma multa, ao invés de uma 

advertência (caso essa fosse a penalidade adequada na análise de todas as variáveis 

do caso concreto); cada situação específica submetida à exame deve levar a uma 

decisão justa e correta, não passando ao largo do direito tal deliberação; o que é 

evidenciado diante da construção da possibilidade de revisão judicial do ato punitivo 

com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, a análise da 

adequação da pena já é (quase que unanimemente) admitida nos tribunais pátrios, 

demonstrando que a pena a ser aplicada deve ser justa e apropriada, e o Direito se 

preocupa sim, com tal fato. 

Portanto, percebemos que nenhum dos dois pressupostos que validam a 

existência da discricionariedade – impossibilidade de esgotamento da 

regulamentação ou presença de indiferentes jurídicos na aplicação da penalidade 

administrativa disciplinar – estão presente quando aprofundamos o estudo do direito 

administrativo sancionador disciplinar, o que leva a concluir-se que a 

discricionariedade não pode existir neste ramo específico do direito administrativo. 
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5 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DAS CORPORAÇÕES MILITARES DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS EM SEU CARÁTER PUNITIVO 

 

 Neste capítulo, passaremos a análise da legislação dos militares de Minas 

Gerais, e como é tratada a matéria das punições administrativas disciplinares, tanto 

legal quanto infra legalmente. Sair do plano teórico e analisar a situação do mundo 

fenomênico sempre se mostra como um método hábil para que efetivação da análise, 

bem como, da aplicação do que se buscou desenvolver – em tese – no presente 

trabalho. 

 As legislações que preveem a possibilidade de imputação de punição a algum 

indivíduo, tem como praxe aduzir, também, a necessidade de um procedimento 

prévio, seja de apuração, seja de constatação, para ao final imputar a penalidade 

cabível. Em algumas matérias, a norma acerca da referida processualística encontra-

se apartada da norma material (como o caso do direito civil e processo civil, penal e 

processo penal), nos casos de processo administrativo sancionatório disciplinar, em 

muitas vezes o mesmo Estatuto que institui as infrações, também traz a previsão do 

rito procedimental a ser seguido antes da aplicação da pena. 

 Em outras vezes, a Lei cinge-se a prever normas gerais, cabendo a algum 

regulamento infralegal o detalhamento do processo a ser seguido, e é justamente essa 

forma adotada pelo Estado de Minas Gerais. 

 O processo administrativo disciplinar pode ser vislumbrado com diversas 

funções: 

  

Como garantia e instrumento de controle, o procedimento serve de referência 
e ao mesmo tempo limite à tomada de decisão pela autoridade pública. Por 
meio dele, podem ser fixadas balizas que (auto)vinculem a Administração 
Pública e a orientem na aplicação mais isonômica das sanções, tais como o 
esclarecimento de conceitos, critérios e metodologia de cálculo de multas. 
(VORONOFF, 2018, p. 287) 

 

 A isonomia parte, inclusive, da igualdade processual, tanto entre acusados, que 

devem ter as mesmas ferramentas que possibilitem sua defesa: mesmos prazos, ritos 

e garantias; como em relação à Administração, que deve respeitar o princípio da 

paridade das armas, ou seja, não pode a administração – quando revestida de 

acusadora – utilizar-se de prerrogativas que desequilibrem a balança em seu favor e 

em detrimento da defesa, e para isso, é imperiosa existência de previsão do 
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procedimento a ser seguido previamente ao deslinde da persecução apuratória; as 

“regras do jogo” não podem ser escritas durante a partida, e devem ser claramente 

previstas com antecedência, de forma a não surpreender qualquer das partes que 

estejam envolvidas. 

 Alice Voronoff (2018, p. 286-288) elenca, ainda, outras funções do 

procedimento administrativo sancionador: a sua utilização como método, ou seja, a 

institucionalização de uma sequência a ser seguida, de atos e decisões que permitam 

a criação de um ambiente capaz de fomentar raciocínios que conduzam à solução 

almejada de forma coerente; além disso, a função de guia no auxílio da 

fundamentação das decisões da administração, bem como, da própria 

autodeterminação dos sujeitos porventura tutelados pela norma e sujeitos ao referido 

procedimento, isso é, sabendo que a punição foi fixada neste ou naquele patamar, o 

processo administrativo funciona como guia que demonstra os custos e riscos 

envolvidos em cada atitude; por fim, a autora traz a função de instrumento de 

legitimação, ou seja, confere racionalidade à atividade administrativa. 

 Diante deste panorama, é importante estudo do procedimento que culmina na 

punição administrativa disciplinar, e, neste diapasão, focaremos especificamente, na 

legislação aplicável aos Militares de Minas Gerais.  

 

5.1 A instauração de Processos Administrativos Disciplinares contra Militares 

no Estado de Minas Gerais. 

 

 No Estado de Minas Gerais existem duas leis que tratam da questão disciplinar 

dos militares. A primeira delas, é a Lei nº 5.301, de 18 de outubro de 1969 que 

estabelece o Estatuto dos Militares de Minas Gerais e a segunda Lei é a Lei 14.310, 

de 09 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares 

do Estado de Minas Gerais (CEDM). 

 O Estatuto dos Militares (Lei nº 5.301/69) se restringe a estabelecer, no art. 

240-B, que: “Nos casos em que couber a exoneração, o militar será submetido a 

processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas as garantias 

constitucionais.”. Ou seja, o Estatuto se limita a prever a necessidade de processo 

administrativo quando couber exoneração do militar – momento em que o legislador, 
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inclusive, comete uma atecnia39 quando claramente troca o termo demissão por 

exoneração, palavras que tem conotações completamente diferentes no Direito 

Administrativo.  

 Como vimos, o Estatuto não regula absolutamente nada do procedimento, não 

prevê as condutas transgressoras ou comina qualquer penalidade cabível, apenas 

assegurando a necessidade de processo administrativo próprio quando uma das 

penas cabíveis for a demissão do militar. 

 As demais disposição sobre o tema são exercidas – legalmente – pelo Código 

de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais: a Lei 14.310/02. A referida 

legislação tem como escopo “definir, especificar e classificar as transgressões 

disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, 

recursos, recompensas, bem como regulamentar o Processo Administrativo-

Disciplinar” (MINAS GERAIS, 2002). O referido código é aplicável a todos os militares 

da ativa, bem como aos militares da reserva remunerada (em casos específicos), não 

se aplicando aos militares reformados ou aos Coronéis Juízes do Tribunal de Justiça 

Militar do Estado de Minas Gerais. 

 Pois bem, sabendo a finalidade e abrangência do referido código, voltaremos 

nossa atenção ao seu dispositivo que trata das possibilidades de submissão dos 

militares de Minas Gerais à Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Faremos esse 

recorte, pois todo o presente trabalho tem por objetivo, análise da utilização de 

conceitos jurídicos indeterminados no Direito Administrativo Sancionatório, e a Lei ora 

em comento é um exemplo claro de tal utilização. 

 A Lei nº 14.310 promulgada em 09 de junho de 2002, vigorou com a seguinte 

redação até meados de 2017: 

 
Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com 
no mínimo três anos de efetivo serviço, que: 
I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”; 
II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, 
independentemente do conceito em que estiver classificado. (MINAS 
GERAIS, 2002) (destacamos). 

  

                                            
39 Existe uma grande diferença entre Demissão e Exoneração no Serviço Público: “A exoneração não 
é penalidade; ela se dá a pedido ou ex officio, neste último caso quando se tratar de cargo em comissão 
ou função de confiança; [...] Já a demissão constitui penalidade decorrente da prática de ilícito 
administrativo; tem por efeito desligar o servidor dos quadros do funcionalismo.” (DI PIETRO, 2018, p. 
733). Diante de tal erro, o presente trabalho passará a utilizar a nomenclatura correta para punição 
disciplinar máxima do serviço público: demissão. 
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O referido artigo traz dois incisos: o primeiro deles, diz respeito ao militar faltoso 

contumaz, que comete diversas faltas disciplinares e vai perdendo pontos ao decorrer 

de sua carreira. Após ser classificado no conceito “C”40, esse militar é advertido de ter 

atingido o referido conceito, e, caso venha a praticar qualquer falta tida como grave 

(dispostas no art. 13 da Lei 14.310/02), será submetido à Processo Administrativo 

Disciplinar; tal dispositivo costuma ser aplicado ao militar faltoso contumaz, uma vez 

que nenhuma punição disciplinar tem o condão de, sozinha, fazer o militar atingir o 

conceito “C” na carreira, sendo necessária reiteração das condutas infratoras. 

O que chama atenção, no entanto, é a redação do inciso II acima descrito, que 

prevê que o militar de Minas Gerais, independentemente do conceito em que estiver 

incluído, será submetido à Processo Administrativo Disciplinar, passível de sofrer 

pena de demissão, quando cometer qualquer ato que “afete a honra pessoal ou o 

decoro da classe” (MINAS GERAIS, 2002). 

Aqui sim, estamos frente a utilização de dois conceitos jurídicos indeterminados 

no direito administrativo sancionador disciplinar; e, dizemos mais, os referidos 

conceitos são o único subsídio das Corporações militares de Minas Gerais (Polícia 

Militar e Corpo de Bombeiros Militar) para demitir seus integrantes. “Honra pessoal” e 

“decoro da classe”, são termos totalmente abertos, elásticos e fluídos, dos quais não 

se consegue extrair, de forma direta, nenhum sentido ou contorno que possa trazer o 

mínimo de previsibilidade. 

Nem mesmo o próprio Código de Ética e Disciplina busca fazer a referida 

definição, não há nenhum dispositivo que vise emoldurar os dois termos utilizados 

para imputar infrações aos Militares do Estado, e, com isso, nem se exerce o caráter 

de prevenção geral da pena, pois é impossível se autodeterminar de acordo com uma 

legislação na qual não se sabe o que proibido ou não, nem se viabiliza um tratamento 

isonômico para situações semelhantes, uma vez que existem inúmeras Comissões 

Processantes em todo o Estado, e, cada uma, ao apurar o fato previsto na portaria 

denunciativa, poderá interpretar de forma completamente diversa fatos absolutamente 

semelhantes. 

                                            
40 O militar do Estado de Minas Gerais inicia sua carreira com conceito “B” com zero pontos, e, nos 
termos do artigo 5º da Lei 14.310/02, pode ir aumentando sua pontuação até chegar ao conceito “A” 
com cinquenta pontos positivos, ou, perdendo pontos, até chegar ao conceito “C” (sem limitação de 
pontuação negativa). 
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Ressalte-se que o mesmo Códex traz em seus artigos 13, 14 e 15 as 

tipificações das condutas tidas como condutas infratoras graves, médias e leves, 

respectivamente, dos militares de Minas Gerais. No caso da abertura de Processos 

Administrativos Disciplinares, sempre é elencada uma combinação, do artigo 64, II 

acima descrito e do artigo 13, III, que prevê o seguinte: “Art. 13 – São transgressões 

disciplinares de natureza grave: [...] III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, 

dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da 

classe;” (MINAS GERAIS, 2002). Ou seja, percebe-se que o artigo acima descrito 

repete os conceitos jurídicos indeterminados “honra pessoal” e “decoro da classe”, 

imputando ao militar o cometimento de falta grave caso venha a afrontá-los; 

novamente, a referida Lei deixa de definir ou, pelo menos, restringir o que seriam tais 

atos. 

Diante de tamanha insegurança jurídica, foi promulgada em 31 de maio de 2017 

a Lei nº 22.504, de autoria do Deputado Estadual Cabo Júlio Santos, que acrescentou 

ao artigo 64 o parágrafo único, passando a Lei 14.310 de 2002 a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com 
no mínimo três anos de efetivo serviço, que: 
I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”; 
II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, 
independentemente do conceito em que estiver classificado. 
Parágrafo único – Para fins do disposto no inciso II do caput, consideram-se 
atos que afetam a honra pessoal ou o decoro da classe: 
I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios 
da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em 
procedimento apuratório; 
II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de 
crime doloso, devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, 
por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade 
e a imagem dos militares; 
III – faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro 
pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e 
o decoro da classe; 
IV – exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações 
funcionais; 
V – fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros 
obtenham vantagem pecuniária indevida. (MINAS GERAIS, 2017). 

 

 O parágrafo único acima descrito visava, claramente, limitar a amplitude do 

inciso II do artigo 64 do Código de Ética e Disciplina Militares de Minas Gerais como 

era posto anteriormente, especificando situações que seriam passíveis de estarem 

inseridas nos conceitos de “honra pessoal” ou “decoro da classe”. 
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 Chama atenção o inciso III do novo parágrafo único, que permanece com a 

previsão de cometimento de ato que comprometa a “honra pessoal” e ao “decoro da 

classe”, não solucionando o problema do uso dos conceitos jurídicos 

plurissignificativos. O que se percebe, é, na verdade, a tentativa de restringir um pouco 

a amplitude de tais termos, quando condiciona que o ato a ser verificado como 

potencialmente ofensor da honra pessoal ou do decoro da classe deveria ser cometido 

pelo militar publicamente e fardado, ou seja, traz duas condições anteriormente não 

existentes.  

 Portanto, houve a previsão de duas condicionantes para que o ato pudesse ser 

subsumido ao referido tipo; o primeiro deles é que o ato tenha sido praticado em 

público, que vem determinado pelo termo “publicamente”, e o segundo, é o termo 

“fardado”, que traria a necessidade de que o ato, para ser punido disciplinarmente, 

deveria ser cometido usando-se a farda da corporação (em serviço ou de folga). 

 Ocorre que, de forma diversa a administração vem dando interpretação diversa 

a tal alteração legislativa, conforme o se observa do posicionamento exarado pelo 

Major Maurício Oliveira41 (2017): 

 

A aludida disposição deve ser lida como delimitação e não imposição. [...] 
O que se questiona é se o inciso III do parágrafo único do art. 64 do EMEMG 
passou a exigir que o autor do fato esteja “fardado” quando da prática do fato. 
[...] Primeiramente, tem-se que, ao apresentar o legislador as situações 
caracterizadoras separadas por vírgula ou pela expressão “ou” – “[...] fardado, 
de folga ou em serviço [...]” – estabeleceu-se um indicativo de alternatividade 
e não de vinculação à necessidade de estar o militar fardado no momento da 
prática do fato. 
A se pensar de forma diferente, estaria o legislador conferindo um tratamento 
legislativo diferenciado a militares em situações idênticas.  
Ora, nem todos os militares usam fardas em suas atividades profissionais. 
[...] 
Outra questão, é que não teria cabimento concluir que a conduta somente 
atingirá a gravidade suficiente para submissão a um processo demissionário, 
quando o militar a praticar estando fardado. 
É por essas razões que podemos inferir que se trata de um tipo 
transgressional misto alternativo. (OLIVEIRA, 2017, p. 395-402). 

 

 Tal entendimento vem sendo utilizado em todos os casos julgados pela 

Corregedoria da Policia Militar de Minas Gerais; ou seja, as Corporações militares de 

Minas Gerais continuam subsumindo os militares acusados de cometer ato ofensor 

                                            
41 Major Maurício José de Oliveira, exerceu função de Chefe da Seção de Assessoria Jurídica da Diretoria de 
Recursos Humanos da PMMG, e seu entendimento sobre o tema vem sendo repetido ipsis litteris pelas 
Corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 
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da “honra pessoal” ou do “decoro da classe”, ao art. 64, parágrafo único, inciso III da 

Lei 14.310/02, mesmo que comprovadamente estivessem sem farda.  

 Diante de tal distorção da interpretação, fazendo uma verdadeira interpretação 

autêntica – não por outra lei, mas via pronunciamento especifico – o autor da Lei Cabo 

Júlio Santos, se pronunciou sobre o tema pela publicação de uma notícia em seu sítio 

eletrônico, em 01 de novembro de 2018, visando o “esclarecimento quanto ao alcance 

da norma prevista no inciso III do parágrafo único do artigo 64 do Código de Ética e 

Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais” (SANTOS, 2017) o fazendo nos 

seguintes termos: 

 

O artigo 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares estabelece os 
critérios para a submissão do militar estadual ao Processo Administrativo 
Disciplinar de caráter demissional, avaliando a sua capacidade ou não de 
permanência nas Corporações Militares. 
Com as alterações produzidas pela Lei 22.504/2017, de minha autoria, 
algumas dúvidas surgiram, principalmente quanto ao alcance do inciso III do 
parágrafo único do artigo 64, entre elas o entendimento sobre a aplicação da 
elementar do tipo transgressional “fardado”. 
[...] 
Em uma interpretação estritamente literal é possível extrair o entendimento 
de que a condição do militar, de estar “fardado”, é essencial para o perfeito 
enquadramento da conduta ao tipo transgressional. 
Quanto ao alcance da vontade do legislador, esclareço que minha intenção, 
ao incluir a elementar “fardado” para a caracterização da conduta típica, se 
deu como forma de evitar abusos e arbitrariedades na interpretação aberta 
quanto a situações que realmente comprometem a honra pessoal e o decoro 
da classe, e, consequentemente macula a imagem da Instituição. 
Coube a mim, como legislador, estabelecer limites de atuação para a 
administração pública militar quanto a interferência das Instituições Militares 
na vida particular/privada do militar. 
Por isso, a inclusão da elementar “fardado” no texto legal é uma 
condição/caraterística obrigatória para a submissão do militar ao Processo 
Administrativo Disciplinar de natureza demissionária. 
Não queremos de forma alguma garantir uma suposta “imunidade” sobre a 
condição de caracterização da transgressão, muito menos a impunidade, já 
que poderá ser imputado ao militar transgressor “não fardado” outras 
penalidades que não a demissão. A subjetividade dos termos “honra pessoal” 
e “decoro da classe” nos levou a estabelecer esse limite/condição de atuação 
para a Administração Militar que necessariamente deve obediência a 
imposição legal. 
A Administração Pública Militar deve se ater a Lei. Normas internas e 
interpretações não podem inovar ou descumprir a previsão da norma legal. 
(SANTOS, 2017) 

 

 Cristalinamente elucidada questão, olvida-se quem imagina que a 

Administração Militar passou a seguir o referido entendimento, mesmo quando 

cabalmente demonstrado que o acusado no processo administrativo não estava 

fardado no momento do cometimento do ato, e mesmo que seja tal argumento 



110 
 

reiteradas vezes alegado pela defesa, continua a Administração das Corporações 

Militares do Estado de Minas Gerais a instaurar e demitir militares com fulcro na ofensa 

à “honra pessoal” e no “decoro da classe”, não fardados42. 

 Interessante perceber que a justificativa exarada para a formulação da referida 

alteração legislativa, é justamente a subjetividade trazida pelos termos “honra 

pessoal” e “decoro da classe”, e, mesmo quando há uma tentativa de limitação dos 

referidos conceitos plurissignificativos pelo Poder Legislativo, em verdadeira afronta o 

Executivo faz “ouvidos moucos”, e permanece aplicando as penas da maneira que lhe 

convém. 

 Tal fato só demonstra o quão temerosa é a utilização de conceitos jurídicos 

indeterminados no Direito Administrativo Sancionatório Disciplinar, mesmo com a 

convicção de que tais conceitos elásticos não deixariam mais de uma opção correta 

em cada caso concreto, sempre teremos o risco de deixar à interpretação do 

Administrador Público o encargo de decidir – sem parâmetro legal – qual a pena 

adequada a cada caso, e, na presente análise, ainda mais gravosa situação: o 

Administrador Público se vê livre – legalmente – para determinar o que é ou não 

transgressão disciplinar, em um momento posterior ao cometimento do ato. 

 De um lado da balança, temos o militar de Minas Gerais que não sabe o que é 

proibido, nem consegue se autodeterminar de acordo com o que é vedado, ou ter o 

poder de escolha pela mensuração entre ato desejado e pena cominada43, e, do lado 

oposto, temos a Administração Militar de Minas Gerais, fazendo uso dos conceitos 

plurissignificativos “honra pessoal” e “decoro da classe” para instaurar Processos 

Administrativos Disciplinares a quem quer que lhe seja conveniente, inclusive, punindo 

de forma não isonômica atos semelhantes; pode-se perceber que a referida balança 

está totalmente desbalanceada, com a parte hipossuficiente – o militar – em um 

                                            
42 Exemplificativamente, a seguir, algumas portarias de Processos Administrativos Sancionatórios com 
decisão posterior à mudança legislativa, e nos quais já há decisão da Administração Militar pela 
demissão de militares submetidos ao Processo com fulcro no art. 64, II da Lei 14.310/02 – ou seja, em 
tese por terem ofendido a “honra pessoal” e o “decoro da classe” – e, que comprovadamente não 
estavam fardados: Portaria nº 104.329/2017- PAD/CPM, Portaria nº  118.339/16-PAD/CPM; Portaria nº  
122.943/2016- PAD/CPM. 
43 Para os que acreditam na teoria dissuasória, e na sua conexão com a Escola de Chicago, em que o 
homem atua sempre para maximização de suas preferências, utilizando a lógica do custo-benefício em 
todas as suas escolhas. Tal teoria é melhor explicada no tópico 2.3 deste trabalho, mas demonstra que, 
caso o militar – ou qualquer Agente Público – não consiga saber a consequência de seu ato, ele perde 
a possibilidade de se condicionar a fazer ou não-fazer em virtude do ordenamento jurídico. 
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enorme prejuízo material e processual de direitos e garantias que lhe são totalmente 

tolhidos. 

 

5.2 Análise dos dispositivos infralegais sobre a instauração de Processos 

Administrativos Disciplinares contra Militares no Estado de Minas Gerais. 

 

 É forte a corrente que argumenta no sentido de que não seria possível – 

legalmente – esgotar-se a matéria Administrativa Disciplinar (fato que já discordamos 

anteriormente), e, com isso, poder-se-ia argumentar pelo cabimento da 

regulamentação infralegal do tema: 

 

Em rigor, não há como estabelecer critérios ex ante e em abstrato sobre o 
grau de densidade normativa mínimo das leis em matéria sancionatória. O 
direito administrativo sancionador é heterogêneo e dinâmico. [...] De toda 
forma, há como conceber parâmetros abstratos mais gerais voltados a 
auxiliar no controle da legitimidade desses modelos, exemplificados pelas 
seguintes perguntas: (i) a despeito da generalidade do texto da lei, já um 
liame possível e identificável que faça do regulamento um produto da lei, ao 
invés de uma criação independente, e que dessa forma permita o controle 
(mais ou menos intenso) da disciplina infralegal à luz da normativa legal que 
lhe serve de fundamento e cobertura? (ii) O modelo adotado propicia o grau 
de previsibilidade, clareza e segurança necessários para que o administrado 
oriente sua conduta? (VORONOFF, 2018, p. 246) 

 

Com fulcro em tal posicionamento, Alice Voronoff (2018, p. 223), traz a 

perspectiva de que a Administração Pública teria um amplo espectro de atuação 

normativa, não agindo apenas secundum legem, mas também, através da utilização 

de regulamentos – de execução, autônomos e independentes – e quando estivesse 

agindo nos termos dos mesmos, continuaria obedecendo ao princípio da legalidade.  

Os regulamentos de execução são os que mais chamam atenção, pois se 

destinariam a “executar o que dispõe a Lei sem contrariá-la, sendo que tal execução 

não está cingida à literalidade legal, mas sim à interpretação de certa maneira criadora 

do direito em cumprimento e complementação do espírito e do conteúdo da norma 

legislativa.” (CYRINO, 2205, p. 91, apud, VORONOFF, 2018, p. 222-223). 

 Esses regulamentos precisariam ser habilitados pelo legislador a existirem – 

nos casos reservados, como o direito administrativo sancionador –, para ter sua 

validade reconhecida; trata-se de uma espécie de autorização do Poder Legislativo 

para que o Poder Executivo atue em seu espectro de atividades típicas.  
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Além disso, seria necessário que houvesse a remissão pelo Legislativo de 

critérios e instruções suficientes para que a administração, ao atuar, produzisse 

regulamentos dentro das balizas legais: “mediante a habilitação, a Lei permite que o 

Executivo edite um regulamento sobre a mesma matérias que ela regulou (o que seria 

inviável por definição, sem que existisse aquela lei, nas matéria reservadas)” (NIETO, 

2012, p. 230). Diante disso, a remissão trazida pela Lei avalizaria os termos da norma 

infralegal complementadora como se fosse seu próprio conteúdo. Ou seja, a 

habilitação daria abertura à promulgação do regulamento (sem analisar seu 

conteúdo), já a remissão conferiria ao próprio conteúdo do regulamento caráter de 

legitimidade. 

 O que se percebe é que todo e qualquer regulamento precisa da autorização 

legal para poder tratar de matéria já regulada por uma lei, mas, percebe-se que, por 

sua especificidade e possibilidade de trato mais extensivo de determinada matéria, o 

mesmo passa a ter papel importante na regulamentação e esgotamento da matéria: 

 

Há um legitimo espaço para que as normas secundárias e de densidade 
inferior, observadas as referidas balizas legais, sistematizem de forma 
proporcional e razoável esse conjunto de regras sancionadoras. 
Neste ponto é que cabe um papel para atos normativos infralegais em matéria 
sancionadora, pois que podem sistematizar as condutas e sanções (ambas 
previstas em lei) de forma a expressar, para cada conduta ilegal, a respectiva 
sanção, facilitando a compreensão dos particulares sobre a relação entre 
condutas e sanções a que estão sujeitos e, principalmente, atuando na sua 
dosimetria, concretizando, assim, os princípios da segurança jurídica, da 
razoabilidade e da proporcionalidade. (MOREIRA NETO, GARCIA, 2013, p. 
18-19). 

 

 É o que se chama de poder regulamentar da Administração44, que admite a 

possibilidade de inovação dos regulamentos no ordenamento jurídico, sendo-lhes 

vedada, no entanto, a instituição de normas contrárias à Lei. 

 Neste sentido, no Estado de Minas Gerais, foi instituído o Manual de 

Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA 

PM/BM) pela Resolução Conjunta nº 4.220, de 28 de junho de 2012. A autorização 

legislativa para prolação do referido regulamento pelos Comandantes da Polícia Militar 

e do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais partiu do artigo 97 da Lei 14.310/02 

                                            
44 Di Pietro (2018, p. 116) ensina que: o poder regulamentar é uma das formas pelas quais se expressa 
a função normativa do Poder Executivo. Pode ser definido como o que cabe ao Chefe do Poder 
Executivo da União, dos Estados e dos Municípios, de editar normas complementares à lei, para sua 
fiel execução. 
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(MINAS GERAIS, 2002) – Código de Ética e Disciplina Militares de Minas Gerais – 

quando o referido artigo dispõe que “os casos omissos ou duvidosos, resultantes da 

aplicação deste Código, serão normatizados pelo Comandante-geral, mediante atos 

publicados no Boletim Geral das IMEs ou equivalente no CBMMG.”. Portanto 

adimplido critério de habilitação por meio de autorização legal. 

 No entanto, o referido regulamento não faz a função de delimitar a Lei genérica, 

pelo menos no que diz respeito ao uso dos conceitos abertos “honra pessoal” e 

“decoro da classe”, utilizados para instaurar os Processos Administrativos 

Disciplinares e, para punir os militares quando achar conveniente. 

 Em seu início o referido Manual traz um rol de “Conceitos e Definições”, 

buscando – de forma louvável – explicar termos que estão contidos nas Leis e nele 

próprio, e que possam não trazer um sentido imediato pela simples leitura. No entanto, 

o que se percebe, quando da definição de “honra pessoal” e “decoro da classe” é que 

não se delimita, sob qualquer aspecto, qual sua moldura de atuação. Senão vejamos 

os termos utilizados pelo regulamento neste sentido: 

 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
[...] 
DECORO DA CLASSE – trata-se de uma repercussão do valor dos indivíduos 
e das classes profissionais. Não se trata do valor da organização, e sim da 
classe de indivíduos que a compõem  
[...] 
HONRA PESSOAL – sentimento de dignidade própria, como o apreço e o 
respeito de que é objeto, ou se torna merecedor o indivíduo, perante os 
concidadãos. (MINAS GERAIS, 2012) 

 

 Todos os demais termos do Manual de Procedimentos Administrativos das 

Instituições Militares de Minas Gerais – MAPPA – sobre instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar e, sobre a punição de demissão dos militares, se restringem 

a copiar os termos da Lei 14.310 de 2002 já citada (Código de Ética e Disciplina dos 

Militares de Minas Gerais), e seu artigo 64, já mencionado na seção anterior. 

 Portanto, o que se percebe é que, em Minas Gerais, o militar do Estado deve 

autodeterminar sua conduta para que não ofenda a “honra pessoal”, nem o “decoro 

da classe”, sendo que tais conceitos são definidos nos termos acima descritos. Diante 

disto, a pergunta que sobressaí é se tais conceitos e definições trazidos, legalmente 

e infra legalmente, são suficientes para que o indivíduo, previamente, possa saber se 

um determinado ato é ou não ofensor dos conceitos fluídos acima descritos. 
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 Repisamos que em nosso entendimento, tais conceitos elásticos não deveriam 

ser utilizados para dar ensejo a Processos Administrativos Sancionadores 

Disciplinares, pois acabariam por fazer com que fatos extremamente semelhantes 

sejam solucionados das formas mais diversas. 

 

Mas o fato é que, mesmo diante da persuasão (Poreman), mesmo 
convencido o Judiciário de que a Administração logrou definir o conceito 
impreciso, esta definição, esta determinação passa a caracterizar o conceito 
jurídico indeterminado em análise, e por isso não poderá a Administração, 
algum tempo depois, optar por defini-lo de modo diverso. Pois não há uma 
pluralidade de opções legítimas, não se trata de discricionariedade, mas sim 
de interpretação jurídica, de definição de conceitos jurídicos, e apenas a 
sensível e perceptível transmutação dos valores sociais, ao longo de 
considerável avanço do tempo, é que enseja, como em qualquer outra 
interpretação, a redefinição das palavras. (PIRES, 2013, p. 113-114) 

 

 Não se poderia admitir, portanto, que a mesma administração, 

contemporaneamente ou dentro de um lapso temporal muito pequeno, tomasse 

decisões diferentes quando baseadas em atos semelhantes, nem seria plausível que 

fundamentasse decisões divergentes nas mesmas normas – mesmo que utilizando 

conceitos plurissignificativos –, pois estar-se-ia afetando a margem de confiança 

necessária para que a aplicação do ordenamento jurídico transpareça a segurança 

jurídica dele esperada. 

 Haveria uma possível solução para tal inconsistência, segundo Pires (2013, p. 

214) se após interpretado e aplicado de uma certa maneira um ato baseado em 

conceito jurídico indeterminado, e tal decisão não seja anulada judicialmente, a 

referida decisão passaria à condição de precedente para solução de casos futuros; tal 

fato traria sim uma possível uniformização de decisões através da utilização de 

precedentes.  

No entanto, em órgãos capilarizados como as forças auxiliares militares do 

Estado, em que existem um sem número de Comissões Processantes e diversas 

autoridades competentes para instauração e julgamento de Processos 

Administrativos Disciplinares, é quase impossível a criação de um banco de decisões 

neste sentido, e, mais difícil ainda, é fazer com que decisões prévias, muitas vezes 

tomadas por comissões compostas de inferiores hierárquicos, sejam seguidas por 

toda Corporação, que tem como pilares o respeito à hierarquia e disciplina. Ou seja, 

teríamos um grande entreve para fazer com que um superior ficasse adstrito a uma 
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decisão que formou o precedente quando esta, porventura, tenha sido exarada por 

um inferior hierárquico. 

 Dessa forma, sem descartar a possibilidade de formação de um conjunto de 

precedentes, que sem dúvida ajudariam na segurança jurídica hoje (in)existente, mas, 

ciente das dificuldades de sua aplicação, voltamos ao ponto inicial do presente 

trabalho, agora com a demonstração de que, pelo menos no Estado de Minas Gerais, 

com o recorte feito nos Militares Estaduais, percebemos que a utilização dos conceitos 

jurídicos indeterminados no Direito Administrativo Sancionatório Disciplinar vem 

deixando à livre apreciação da Administração Militar a decisão sobre o que seria ou 

não infração disciplinar, sem critério isonômico, como veremos a seguir. 

 

5.3 Análise de casos concretos da utilização dos conceitos jurídicos 

indeterminados “honra pessoal” e “decoro da classe” nas Corporações 

Militares de Minas Gerais: 

 

 Com finalidade de demonstrar empiricamente a falta de segurança jurídica 

quando utiliza-se de conceitos jurídicos indeterminados no Direito Administrativo 

Sancionador Disciplinar, iremos analisar casos – a nosso ver, semelhantes – e que 

foram tutelados de formas diversas. 

 Elegemos como ato base a ser analisado, militares que foram flagrados – de 

folga, não fardados e não em serviço – dirigindo com sintomas de embriaguez, ou 

seja, em tese, teriam cometido o crime de trânsito previsto no art. 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997). Os casos analisados45, apresentam o mesmo fato 

gerador: ser flagrado dirigindo veículo automotor e ser constatada embriaguez. 

 De se esperar que diante de fatos (se não iguais) extremamente semelhantes, 

que houvesse uma uniformização da administração em tal tratativa, no entanto, não é 

o que se observa. 

 Elegemos três casos para demonstrar a divergência entre posicionamentos da 

Administração Militar em função da adequação aos conceitos de “honra pessoal” e 

“decoro da classe”.  

                                            
45 O primeiro e o terceiro casos são de conhecimento desta pesquisadora por ter atuado na referida 
defesa como advogada, o segundo caso foi eleito através de pesquisa jurisprudencial no sítio do 
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.  
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 O primeiro deles é do militar O.A.P.S46, que, conforme boletim de ocorrência 

(CIAD/P-2013-141XX33) lavrado pela autoridade policial que se encontrava no local, 

estaria supostamente dirigindo perigosamente seu veículo, sob influência de álcool. O 

referido militar tomou punição disciplinar de suspensão do direito de dirigir por 455 

dias e obrigatoriedade de se submeter a curso de reciclagem, pelo Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) processo número 312XX56/2014. No entanto, 

não houve qualquer consequência disciplinar ao mesmo junto à Administração Militar, 

mesmo tendo se identificado como bombeiro militar para a referida guarnição policial 

que lhe abordou. 

 O segundo caso em análise47 é do militar Cabo BM Ednaldo Tomás, que, de 

igual forma se envolveu em ocorrência policial após realizar direção perigosa em 

veículo particular, quase atropelando transeunte, e apresentar sinais de embriaguez. 

Em relação a este militar, diferentemente do primeiro caso, foi determinada abertura 

de Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 58/2012 – SAD/3º BBM. No 

referido caso, imputou-se ao militar a ocorrência ao artigo 13, VI do Código de Ética e 

Disciplina Militares (Lei 14.310/02): 

 

Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: 
VI – apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outra 
substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou em situação que 
cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou alheia; 
(MINAS GERAIS, 2002) 

 

Após deslinde da referida Sindicância, mesmo após parecer favorável ao militar 

(pelo arquivamento) tanto do Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade – 

CEDMU (uma das comissões que realizam parecer em casos de sindicância), bem 

como do parecer de arquivamento do encarregado do Inquérito Policial Militar (em 

análise do crime de trânsito conexo), a autoridade administrativa, em 5 de agosto de 

2013 imputou ao referido militar a punição de suspensão de quatro dias de serviço e 

decote de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. 

                                            
46 Em virtude do primeiro caso não ter gerado punição disciplinar ao militar, visando não prejudicar o 
referido militar em sua carreira, os seus dados e dados do processo administrativo no Detran/MG foram 
abreviados ou ocultados, para evitar sua identificação. 
47 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Apelação n. 0001626-
42.2014.9.13.0002, Relator: Juiz Jadir Silva – 2ª Câmara.  Diário de Justiça Eletrônico.                               
Belo Horizonte, 13, nov. 2015.) Disponível em: 
<http://restrito.tjmmg.jus.br/jurisprudencia/assets/pdfs/Ap%20Cv%20Proc.%200001626-
42.2014.9.13.0002%20-%20relat%C3%B3rio.pdf> Acesso em: 15 nov. 2018. 
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 Ao discordar da penalidade a ele atribuída, ingressou junto ao Tribunal de 

Justiça Militar de Minas Gerais, tendo seu caso assim emendado: 

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PUNIÇÃO DIVERSA DA 
DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR 
ATIVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA PUNIÇÃO – AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE OBSTÁCULOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO AO 
RECURSO – ACEITAÇÃO DA SANÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – 
DECISÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NÃO ESTÁ VINCULADA 
AOS PARECERES DO CEDMU OU DO ENCARREGADO DE IPM OU DE 
PROCEDIMENTO APURATÓRIO ADMINISTRATIVO – NULIDADES NÃO 
CONFIGURADAS – RECURSO IMPROVIDO. (MINAS GERAIS. Tribunal de 
Justiça Militar de Minas Gerais, Apelação n. 0001626-42.2014.9.13.0002, 
Relator: Juiz Jadir Silva – 2ª Câmara.  Diário de Justiça Eletrônico.                               
Belo Horizonte, 13, nov. 2015).48 

 

 Ou seja, o poder Judiciário, ao ser provocado, se restringiu a análise das 

formalidades do procedimento administrativo, se imiscuindo da análise de mérito, 

conforme explanado ao final do voto do Juiz Relator Jadir Silva: “entendo que a 

postulação do apelante visa rediscutir o mérito administrativo, o que não encontra 

amparo, salvo em situações de ilegalidades, desproporcionalidade e de ausência de 

razoabilidade na aplicação da sanção disciplinar” (MINAS GERAIS, 2015). 

  Por fim, o caso do ex-militar Tiago dos Reis da Silva, submetido à Processo 

Administrativo Disciplinar Sumário49 (PADS) de Portaria n. 1.354/10 – 12ª RPM, por 

ter cometido, os seguintes atos, nos termos da portaria: 

 

I – ressai dos autos da Sindicância Regular anexa que o n. 144.208-6, Sd PM 
TIAGO DOS REIS DA SILVA, lotado atualmente na 22ª Cia PM Ind, em 
01/05/09, quando ainda pertencia ao 26ª BPM, foi preso em flagrante delito 
na cidade de Barão de Cocais/MG por direção perigosa, por conduzir o 
veículo VW/Santana, de placa CQG-4100, com velocidade incompatível para 
o local e em zigue-zague pela Avenida Wilson Alvarenga, na área central da 
cidade; 
II – consta que alguns civis solicitaram intervenção policial após depararem 
com veículo conduzido pelo militar em alta velocidade, por pressentir perigo, 
bem como após o veículo perder o pára-choque em um choque mecânico 
ocorrido em um beco; 
III – consta ainda que o militar não obedeceu as ordens de parada dos 
membros de uma GuRp, sendo necessário acionar mais viaturas para 
realização de acompanhamento, cerco e abordagem ao veículo conduzido 
pelo militar; 

                                            
48 Disponível em: 
<http://restrito.tjmmg.jus.br/jurisprudencia/assets/pdfs/Ap%20Cv%20Proc.%200001626-
42.2014.9.13.0002%20-%20relat%C3%B3rio.pdf> Acesso em: 15 nov. 2018). 
49 Processo Administrativo Sumário é aquele indicado pela Resolução Conjunta nº 4.220, de 28 de 
junho de 2012 (MAPPA) para apreciação e julgamento de faltas disciplinares que possam ensejar 
demissão de militar ainda não estável (antes te finalizado o Estágio Probatório). 
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IV – verifica-se nos autos que ao proceder abordagem, os membros das 
GuRp constataram que o militar apresentava visíveis sintomas de embriaguez 
(voz arrastada, andar cambaleante e hálito etílico), bem como estava com a 
CNH vencida por mais de trinta dias; 
V – o fato teve repercussão negativa entre militares e civis, afetando 
gravemente a credibilidade da PMMG na cidade de Barão de Cocais/MG, 
comprometendo a honra pessoal e o decoro da classe, amoldando-se ao 
inciso III, artigo 13 do CEDM; 
VI – verifica-se que a conduta praticada pelo militar, em tese, o incapacita 
para permanência nas fileiras da Instituição Militar Estadual; 
VII – o militar encontra-se incurso no art. 3450, inciso II, do Código de Ética e 
Disciplina dos Militares (CEDM), devendo este responder a Processo 
Administrativo Disciplinar Sumário (PADS), ocasião em que lhe serão 
assegurados os postulados constitucionais e da ampla defesa, nos termos do 
art. 63 do CEDM c/c art. 149 do MAPPAD/PM. (MINAS GERAIS, Portaria nº 
1.354/10 – 12ª RPM). 

 

 Em 14/08/2012 no Diário Oficial de MG n. 152, após defesa no referido 

Processo, a Administração Militar considerou que os referidos fatos consistiram em 

ato atentatório a “honra pessoal” e ao “decoro da classe”, tendo sido imputado a ele a 

pena mais gravosa do Serviço Público: a demissão. 

 Percebemos que nos referidos casos em comento, militares que cometem o 

mesmo ato (dirigir veículo automotor com sinais de embriaguez, e se envolverem em 

ocorrências de trânsito) têm decisões completamente diferentes, ao primeiro nenhuma 

providência disciplinar; ao segundo, instauração de Sindicância Administrativa 

Disciplinar e punição de suspensão e perda de pontos do conceito; ao terceiro, 

instauração de Processo Administrativo Disciplinar e punição de demissão. 

 Os casos acima elencados demonstram, empiricamente, que o uso de 

conceitos abertos – por mais que em nossa digressão neste trabalho tenhamos 

concluído que estes não redundem em discricionariedade, devendo dar ensejo a 

apenas uma resposta correta em cada caso – na prática, vem sendo utilizado como 

cláusula em branco pela Administração subsumir quando lhe convém, qualquer ato 

como infração disciplinar. 

 A situação fica ainda mais gravosa quando percebemos que, diante de tais 

fatos, o Poder Judiciário queda-se, em grande parte das vezes, inerte, por entender – 

de forma equivocada – pela insindicabilidade do mérito administrativo51, fazendo com 

                                            
50 Artigo 34, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), tem exatamente a mesma 
redação do artigo 64, II do mesmo Código aqui já citado reiteradas vezes, a única diferença é que o 
mesmo é utilizado com os militares ainda em estágio probatório (antes de completar 03 anos de 
serviço). 
51 Sobre o tema ver: FARIA, Edimur Ferreira de. Controle do mérito do ato administrativo pelo 
Judiciário. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 
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que a decisão administrativa (seja ela qual for) se torne perfeita e acabada e transitada 

em julgado.  

 Utilizando o caso do ex-militar que foi demitido, ao acionar o poder judiciário 

através de ação reintegratória houve alegação de nulidade na portaria acusatória pois 

a Administração Militar optara por deixar de instaurar uma Sindicância Disciplinar 

apuratória do suposto cometimento da falta grave prevista no art. 13, VI do Código de 

Ética (exatamente como realizado com o militar Cabo BM Ednaldo Tomás elencado 

no segundo caso em acima descrito) para, sem qualquer justificativa, utilizar fatos 

extremamente semelhantes para subsumir o ex-militar Thiago dos Reis da Silva como 

se tivesse, na verdade, infringido ao inciso III do mesmo artigo: “faltar, publicamente, 

com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra 

pessoal e o decoro da classe;” abrindo contra o então militar Processo Administrativo 

Disciplinar que culminou com sua demissão.  

 A estranheza fica ainda maior, quando se percebe que a transgressão 

supostamente cometida é perfeitamente descrita pelo art. 13, VI da Lei 14.310/02. 

Mas, apesar de constar entre o rol de infrações graves, o inciso sexto não tem o 

condão de ensejar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, sendo a 

penalidade máxima para ela prevista a pena de suspensão, diferentemente do inciso 

terceiro, no qual foi enquadrado o ex-militar Thiago, que tem previsão de demissão. 

 Tal caso é elucidativo pois demonstra o quão perigoso é, para a segurança 

jurídica, a existência de tais conceitos elásticos na previsão de normas sancionadoras 

disciplinares, já que, até mesmo condutas claramente previstas, com penalidades 

específicas, podem ser interpretadas de forma diversa, para piorar ou melhorar a 

situação de certos Agentes Públicos, a depender da exclusiva vontade da 

Administração. 

Pois bem, voltando à apreciação judicial do referido caso, o ex-militar teve seu 

julgamento no Tribunal de Justiça Militar assim emendado: 

 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PEDIDO DE 
ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE TIPIFICAÇÃO 
ERRÔNEA DO FATO IMPUTADO NA PORTARIA INAUGURAL – 
GARANTIA DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 
– PUNIÇÃO PELO FATO CONSTANTE DA ACUSAÇÃO – PRESENÇA DE 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ATO – INJUSTIÇA DA 
DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO 
ADMINISTRATIVO – RECURSO IMPROVIDO. - Deve-se observar, na peça 
que dá início ao procedimento administrativo, como a Portaria, o conteúdo do 
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documento, bem como o cumprimento de sua finalidade. No processo 
administrativo, o princípio da instrumentalidade das formas tem inteira 
aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não se pode 
declarar a nulidade do ato administrativo, especialmente quando o fato 
imputado se enquadra em mais de um tipo transgressional normativamente 
previsto. - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar, 
que afeta a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, e 
praticada por militar que se encontrava em período probatório. - Não compete 
ao Poder Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. Resta ao Poder 
Judiciário aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato 
administrativo, devendo anulá-lo na presença de vícios que maculem sua 
formação. Ausentes os vícios, impõe-se a manutenção do ato administrativo 
demissional - Improvimento do recurso. Manutenção da sentença de primeiro 
grau de jurisdição. (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça Militar de Minas 
Gerais, Apelação n. 0002385-40.2013.9.13.0002 Relator: Juiz Cel BM Osmar 
Duarte Marcelino – 1ª Câmara.  Diário de Justiça Eletrônico.                               
Belo Horizonte, 26, nov. 2014.) Disponível em: 
<http://restrito.tjmmg.jus.br/jurisprudencia/assets/pdfs/ApCv%20Proc.%2000
02385-40.2013.pdf> Acesso em: 15 nov. 2018. 

 

  Mesmo sob a alegação de tipificação errônea na portaria acusatória, o 

Judiciário se limitou a entender que o fato de dirigir embriagado poderia ser 

enquadrado “em mais de um tipo transgressional normativamente previsto”, mas, por 

óbvio, tal fato só ocorre porque o tipo transgressional já reiteradas vezes citados do 

artigo 13, III, da Lei 14.310/02, de tão aberto e elástico, valendo-se dos conceitos 

jurídicos indeterminados “honra pessoal e decoro da classe”, efetivamente pode ser 

aplicado a todos os atos administrativos que se quiser, inclusive àqueles que já 

tenham tipificação específica. 

 Assim, o Poder Judiciário, se imiscui da apreciação de mérito – mesmo diante 

do apelo de apreciação do mesmo através da proporcionalidade e razoabilidade do 

ato – tornando a decisão administrativa de demissão insindicável52.  

 Esta seção foi apenas um exemplo da potencial prejudicialidade do problema 

de pesquisa aqui desenvolvido – utilização de conceitos jurídicos indeterminados no 

Direito Administrativo Sancionador – sendo importantíssimo ressaltarmos que, em um 

mundo capitalista, em que o labor diário traz a capacidade do indivíduo de gerar 

riqueza e, consequentemente, o trabalho do indivíduo está diretamente ligado ao seu 

posicionamento social, é extremamente gravosa a penalidade capaz de retirar-lhe o 

único sustento (uma vez que aos militares e vedada qualquer outra atividade 

econômica enquanto na ativa), e de seu núcleo familiar. 

                                            
52 A insindicabilidade do mérito administrativo, ofende, ainda ao disposto no art. 5º, XXXV da 
Constituição Federal, pois por construção jurisprudencial e doutrinária, excluí da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ameaça a lesão de direito. 
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 Tudo isso justifica a preocupação com as diversas carreiras de Agentes 

Públicos que mantém a utilização de conceitos jurídicos indeterminados em seu rol de 

tipificações transgressionais em flagrante afronta à segurança jurídica dos referidos 

Agentes Públicos, bem como, aos seus direitos e garantias assegurados pelo Estado 

Democrático de Direito, pois, da forma em que são utilizados atualmente, os referido 

conceitos plurissignificativos tem condão de representar verdadeira exclusão da regra 

do Estado de Direito de se submeter ele mesmo ao ordenamento jurídico, deixando 

em aberto a possibilidade do Estado eleger a quem e como punir, sem qualquer 

limitação. 
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6 TEORIA DA ADEQUABILIDADE NORMATIVA: APLICAÇÃO E CRÍTICA 

 

 A Teoria da Adequabilidade Normativa desenvolvida por Klaus Günther na obra 

Der Sinn für Angemessenheit: Anwendungsdiskurse in Moral und Rech53 de 1988 tem 

como premissa a cisão entre o discurso de justificação e o discurso de aplicação. O 

primeiro deles cuidaria da validade das normas “que seriam, posteriormente, 

aplicáveis prima facie, utilizando-se, para tanto de um teste de universalização – a 

partir do princípio do discurso;” (PEDRON, 2008, p. 188), ou seja, o discurso de 

justificação,  não conseguiria prever todas as hipóteses relevantes de sua aplicação, 

pelo que seria necessária complementação do referido pelo discurso de aplicação. 

Este segundo, pregaria que, diante de um fato, seria necessário efetivar um 

levantamento de todas as normas válidas cabíveis prima facie e, analisando as 

especificidades e as circunstâncias relevantes do caso concreto, buscar-se-ia a norma 

mais adequada. 

 

Na ação moral, as questões de validade da norma devem ser separadas das 
questões de aplicação. Como uma primeira reflexão preliminar – ainda 
independente de qualquer subsunção sob uma concepção específica de ética 
– pode ser suficiente apontar que duas atividades distintas estão envolvidas: 
por um lado, justificando uma norma mostrando que há razões, de qualquer 
tipo, para aceitá-la, e a outra, relacionando uma norma a uma situação 
perguntando se e como ela se encaixa na situação, se não há outras normas 
que deveriam ser preferidas nesta situação, ou se a norma proposta não 
precisaria ser mudada em vista da situação. (GÜNTHER, 1993, p.11, 
tradução nossa)54. 

 

 Conforme bem explicam Streck e Sito (2012, p. 459), na referida teoria existiria 

“um hiato entre a norma fundamentada no a priori moral universal e a consideração 

do fato da vida, que convida a normatividade a exercer sua função integradora”. Diante 

disto, percebe-se uma ruptura do discurso com a alocação do exercício do Direito fora 

                                            
53 Traduzida para o português por Cláudio Molz, sob o título: Teoria da Argumentação no Direito e na 
Moral: justificação e aplicação. 
54 In moral action, questions of norm validity must be separated from questions of application. As a first, 
preliminar reflection – still independent of any subsumption under a specific conception of ethics – it 
may be sufficient to point out that two distinct activities are involved: on the one hand, justifying a norm 
by showing that there are reasons, of whatever kind, to accept it, and the other, relating a norm to a 
situation by inquiring whether and how it fits the situation, whether there are not other norms which ought 
to be preferred in this situation, or whether the proposed norm would not have to be changed in view of 
the situation" (GÜNTHER, 1993, p.11). 
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da lugar que lhe era atribuído no paradigma da filosofia da consciência55. Nos termos 

de Flávio Unes Pereira: 

 

Às normas morais cabe a tarefa de fundamentação, alcançada por meio de 
generalizações das pretensões reveladas pela sociedade, ao passo que às 
normas jurídicas cabe a função de concreção dessas pretensões. A qualidade 
típica do Direito em face da Moral expressa-se, exatamente, nessa 
diferenciação. (PEREIRA, 2007, p. 102). 

 

 Na busca por uma “justificativa geral para uma norma de ação do ponto de vista 

moral ou jurídico” (PEDRON, 2008, p. 188) Günther, procede a associação da 

justificação e da aplicação através de uma conexão com as idiossincrasias da Moral 

e do Direito: “à moralidade, por meio da generalização da pretensão de aceitabilidade 

de suas premissas, cabe a tarefa de fundamentar as normas de conduta. Ao Direito, 

por meio da aplicação, a tarefa de efetividade dos padrões de conduta.” (GÜNTHER, 

2011, p. 2). 

A teoria da Adequabilidade normativa parte do pressuposto de que “a 

universalidade dos conteúdos morais garante a normatividade necessária para 

fundamentar as normas de conduta. Por outro lado, o direito garante a coercibilidade 

necessária para concretizar essas mesmas normas de conduta” (STRECK; SITO, p. 

459). A partição discursiva é justificada por Klaus Günther da seguinte forma: 

 

A opção por uma perspectiva interna, que vise à reconstrução de 
fundamentações intersubjetivas de ações e as respectivas condições, 
deverá, na argumentação seguinte, ser ampliada pela suposição de que 
razões de ações contêm não apenas uma dimensão de validade, mas 
também uma dimensão de aplicação. Se as razões para a coordenação de 
ações forem relevantes, não basta, como alegação, a indicação da situação, 
tampouco a indicação de uma norma, cada uma tomada por si mesma. No 
primeiro caso, a ação seria explicada como simples reação de adaptação a 
uma situação, enquanto que as razões para a aplicação de uma norma 
seriam uma questão de mera retórica, no sentido pejorativo. No segundo 
caso, o argumento de que, na base da ação, repousaria uma norma passível 
de fundamentação não basta, porque não há norma que consiga regular 
todos os casos da sua aplicação. Esse reconhecimento nos induz á 
alternativa de retornar a hábitos, em lugar de normas, ou de mudar a definição 
da relação entre norma e situação para a contraposição entre caso normal e 
situação excepcional. Vista de uma perspectiva interna, a aplicação de 
normas aparece, por sua vez, como um processo cognitivo em que as razões 
desempenham igualmente um papel importante, mas são diferentes daquelas 

                                            
55 Aula proferida por Álvaro Ricardo de Souza Cruz no PPGD PUC Minas, 24 abril. 2017: “Na filosofia 
da consciência, há uma mudança de paradigma; estudava-se, anteriormente, o ser em si, e passa-se 
a estudar como eu conheço o mundo, desloca-se o foco do estudo do mundo para o sujeito que pensa 
havendo, aí, uma mudança do objeto: gnosiologia”. 
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que se podem alegar para a validade de uma norma. (GÜNTHER, 2011, VIII-
IX). 

  

 A diferenciação entre a fundamentação e a aplicação em Günther é realizada 

através da utilização da ética do discurso. Nesta há a rejeição da “possibilidade de 

oferecer a própria decisão para processos interativos, há a distinção entre questões 

de valor e questões de justiça, entre axioma e norma.” (GÜNTHER, 2011, p. 3-4). Há 

aqui a inovação da consideração da ética do discurso, pois deixa-se de considerar 

individualmente o sujeito que “aplica a norma para todas as situações semelhantes, 

mas todos em conjunto endossam a norma sob a qual deverão viver. Isso demonstra 

que a razão utilizada na ética do discurso exige uma argumentação prática em forma 

de discurso livre.” (BRESOLIN, 2016, p. 344). 

 Efetivando tal separação entre fundamentação e norma, o autor utiliza-se do 

conceito “mundo da vida”, que identifica que os critérios de valor são diferentes de 

acordo com o tempo e lugar de cada avaliação, sendo variáveis de sociedade para 

sociedade que é apta à eleição do melhor e do bom para seus integrantes. O maior 

número de valores a serem eleitos pela sociedade, é diretamente proporcional à 

complexidade da mesma; quando esses valores chegam a formar um consenso, eles 

poderiam transformar-se em normas (GÜNTHER, 2011, p. 3-4). 

 Essas normas que seriam alcançadas pela formação de um estado de 

consciência coletiva, e, através desse consenso, se tornariam válidas. As normas 

válidas, (discurso de justificação), não seriam, necessariamente, adequadas (discurso 

de aplicação), sendo que ambos discursos denotam uma maneira de ver a ideia de 

imparcialidade; para o filósofo, a regra de “justificação se expressa por meio da 

universalidade do princípio moral, com a qual se estabelece um sentido recíproco-

universal de imparcialidade. Esse sentido recíproco-universal de imparcialidade deve 

referir-se tanto a pessoas quanto a procedimentos.” (GÜNTHER, 2011, p .6).  

No discurso de justificação, para validação da norma, a imposição de 

“consequências e dos efeitos colaterais, previsivelmente resultantes da observância 

geral de uma norma, para que os interesses de cada um individualmente possam ser 

aceitos por todos em conjunto, operacionaliza o sentido universal-recíproco” 

(GÜNTHER, 2011, p. 32), ou seja, somente em caso de consenso há criação das 

normas, o que remeteria a ideia de isenção e neutralidade características da 

imparcialidade.  
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Além disso, no discurso de aplicação, vislumbramos a imparcialidade “quando, 

em cada uma das situações de aplicação, sejam necessariamente consideradas todas 

as suas características relevantes.” (BRESOLIN, 2016, p. 349). Portanto, 

vislumbrando a imparcialidade aplicada tanto ao discurso de justificação, quanto ao 

discurso de aplicação, percebemos que o sentido completo de imparcialidade 

almejado pelo autor:  

 

Significa que uma norma será imparcial quando puder obter assentimento de 
todos, e tal conduta, a concordância universal de todos os envolvidos. Em 
virtude de o conhecimento dos participantes em discursos ser limitado e o 
tempo finito, a dimensão de justificação necessita da dimensão de aplicação. 
Por seu turno, a aplicação diz respeito à adequabilidade. Para que se 
determine se algo é ou não adequado, é necessário que haja concreção. É a 
aplicação que determina se uma norma é ou não adequada. A adequabilidade 
de uma norma deverá ser aferida mediante o exame de todas as 
características da situação, bem como a consideração de todas as normas 
que eventualmente puderem ser aplicadas. A adequabilidade refere-se, 
portanto, à sua relação com a situação e a todas as normas que possam a 
ela se reportar. O discurso de aplicação se caracteriza pela tentativa de 
considerar todas as características de uma situação em relação a todas as 
norma que possam remeter-se a elas. Este desiderato é alcançado mediante 
o conceito de coerência e tem por finalidade a constituição de um sentido de 
imparcialidade à aplicação. A aplicação será imparcial quando 
coerentemente realizar a adequação entre todas as características e todas 
as normas envolvidas em cada caso. (GÜNTHER, 2011, p .6) 

 

 Um dos problemas enfrentados pela teoria da sociedade – e ressaltado pelo 

próprio autor – é conseguir realizar a interconexão entre a ação, a norma e a situação, 

bem como delimitar a maneira pela qual os sujeitos se autodeterminam e realizam 

essas conexões no mundo fenomênico. A observação do vínculo entre os três pontos, 

no processo de aplicação das normas, demonstraria como a sociedade teria a 

tendência de tomar a si mesma como referencial para mensurar as ações dos 

indivíduos isoladamente, e a capacidade de entender a forma com que tal fenômeno 

se daria na aplicação das normas morais, jurídicas e sociais, sempre de forma 

dinâmica e não estanque (GÜNTHER, 2011, VII-VIII). A teoria da adequabilidade 

normativa, então, 

  

aposta em uma forma específica de tratar o momento aplicativo da norma, o 
que exibe contornos inflexíveis de uma necessidade de cisão, isto é, quando 
opera a norma moral num nível hipotético, percebe-se que nela não subjaz a 
riqueza dos detalhes que só a realidade empresta. Ou seja, mesmo normas 
moralmente fundamentadas podem gerar injustiças. O único vetor de 
segurança contra este problema é, para ele, a elaboração de um discurso 
posterior, analítico, observatório, capaz de reler a realidade em sua 
complexidade, e nela utilizar a norma correta. (STRECK; SITO, 2012, p. 457). 
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 Portanto, a presente teoria depositaria sua verdade na possibilidade de eleição 

de um discurso de aplicação a posteriori com capacidade de vislumbrar todas as 

diversidades casuísticas e, assim, adequar a norma correta a ser utilizada: “Günther 

torna claro que a questão do ‘conflito’ entre normas, na verdade é um falso problema. 

Quando se descobre a norma adequada, percebe-se que as demais permanecem 

igualmente válidas, apenas que nunca foram cabíveis para aquele caso.” (PEDRON, 

2008, p. 189). 

 Assim, Günther reconhece que, se os indivíduos fossem detentores “de um 

conhecimento ilimitado e de tempo infinito, atingiriam uma condição ideal; em 

decorrência, poderiam prever todas as consequências e os efeitos resultantes da 

observação dessa norma, bem como se o interesse universal foi respeitado.” 

(PEDRON, 2008, p. 189).  Mas tal proposição, por óbvio, é impossível, tanto a 

capacidade cognitiva de todos os seres é limitada, quando o tempo é escasso, e é por 

isso que far-se-ia necessário o discurso de justificação colocando sobre o mesmo a 

responsabilidade, segundo Flávio Pedron (2008, p. 190) por identificar quais as 

normas seriam válidas – ou seja, zeladoras, dentro do ordenamento jurídico, de 

interesses universalizáveis.  

Uma das grandes problemáticas a serem elucidadas por esta teoria, é o critério 

de escolha do que seria, então, quando presentes duas normas protetoras de 

interesses igualmente universalizáveis, a escolha correta diante da análise do caso 

concreto. É neste ponto que se insere o juízo de adequabilidade: na distinção das 

normas aplicáveis prima facie até a eleição da norma adequada (no singular) ao caso 

específico posto em análise. Dizemos ser uma problemática da teoria, pois “Ao 

deixarmos ao acaso o ato de escolha das características relevantes em uma dada 

situação, tanto a ação como a reação correm o risco de serem avaliadas 

inadequadamente.” E, detectando tal dificuldade, o autor continua no sentido de que 

o fato de a avaliação da situação sempre dependerá de “disposições individuais 

fortuitas e de circunstâncias especiais para avaliarmos corretamente um situação.” 

(GÜNTHER, 2011, p. X). O próprio autor reconhece a falibilidade do método: 

 

Ao deixarmos ao acaso o ato de escolha das características relevantes em 
uma dada situação, tanto a ação como a reação correm o risco de serem 
avaliadas inadequadamente. Nesse caso, sempre dependerá de disposições 
individuais fortuitas e de circunstâncias especiais para avaliarmos 
corretamente uma situação. (GÜNTHER, 2011, X) 
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  Deixando-se a cargo da subjetividade do julgador a eleição dos critérios e 

circunstâncias especiais de cada um situação colocada em apreciação, somado tal 

fato à complexidade das sociedades moderas, abarrotadas de indivíduos com os mais 

diversos conceitos de “melhor e bom”56 tanto para sociedade quanto individualmente, 

fica cada vez mais difícil conseguir vislumbrar uma possibilidade de universalização 

da norma moral, conforme proposto pelo autor. De igual forma, mesmo se tal 

generalização fosse possível, não se tornaria 

 

o julgamento “blindado” contra decisões incoerentes. [...] a medição da 
coerência da aplicação não se dá em bases morais. O princípio moral não 
oferece a garantia que dele espera-se, embora isso não signifique, ipso facto, 
sua completa inutilidade. Esse é o ponto fundamental da tese de Günther.  
[...] o que permitirá que a aplicação e a justificação apartem-se, segundo 
Günther, é uma ética fundamentada na regra moral geral, solitária na 
consideração das exceções de regras morais universalizadas, sem o risco de 
desmenti-las. (STRECK; SITO, 2012, p. 460). 

 

 Ciente de tais críticas relativas à possibilidade de desvios da solução correta 

por ele pregada, o autor se defende no sentido de que tais críticas: “não querem dizer 

que eu tenha intencionalmente falhado na avaliação dos fatos ou no aquilatar das 

normas. Esta acusação se aplica a quem simula ter atuado de forma moral, quando 

na verdade, seguiu os seus próprios interesses, enganando os outros” (GÜNTHER, 

2011, p. X). Admite, então, o autor, que a teoria é aplicável em um mundo ideal, em 

que todos agem imparcial e moralmente, sem desvios de finalidade.  

 

6.1 A Teoria da Adequabilidade Normativa e o Direito Administrativo 

sancionatório disciplinar 

 

 Da análise da teoria da adequabilidade normativa, afigura-se que seu preceito 

diria ser a norma adequada quando se identificar “aquela capaz de fornecer uma 

justificação para um imperativo singular – isto é, o caso concreto único e irrepetível – 

representando uma maneira de agir, sustentada por uma pretensão de validade 

                                            
56 Termo usado por Klaus Günther (2011, p. 3) para designar a capacidade da sociedade eleger suas 
bases e chegar ao consenso dos valores que poderiam tornar-se normas: “Compõe igualmente o 
mundo da vida as valorações específicas de cada sociedade, aquilo que é considerado melhor e bom, 
e a estrutura normativa, aquilo que vincula, que liga as ações a um critério universalizável. As questões 
que envolvem o melhor, o bom, o bem para o indivíduo ou para comunidade não são acessíveis à ética 
do discurso”. 



128 
 

referente à correção normativa, na situação in casu.” (PEDRON, 2008, p. 193). Neste 

sentido, percebe-se sua utilidade na aplicação do Direito Administrativo Sancionatório 

Disciplinar.  

Ao conjugarmos  a percepção de que a teoria em análise cinde o discurso de 

justificação (tarefa legislativa) e o discurso de aplicação (tarefa jurisdicional), e que 

pelo princípio constitucional de separação de poderes, reputar-se-iam válidas as 

normas que seguiram o devido procedimento legislativo (até que sejam declaradas 

inconstitucionais), ao aplicador da norma caberia seguir o caminho de avaliar entre as 

normas válidas dispostas no ordenamento jurídico, qual deveria ser eleita como norma 

correta aplicável ao caso. Como bem elucida Flávio Unes: 

 
A Teoria da Adequabilidade Normativa demonstra que a norma adequada ao 
caso será determinada após o exame das normas prima facie aplicáveis, 
como, também, após a análise de todas as peculiaridades do caso. Portanto, 
a seleção dos “elementos relevantes” não é conduta disponível por parte do 
administrador público, tendo em vista que a decisão adequada impõe a 
descrição completa da situação. (PEREIRA, 2007, p. 102). 

  

 Esse posicionamento se coaduna com o que foi tratado extensamente no 

capítulo 4, refutando a aplicação do poder discricionário ao Direito Administrativo 

Sancionatório Disciplinar. A estrita análise do caso concreto deve delimitar a 

existência ou não da infração, bem como, se comprovado cometimento do ilícito, a 

conjugação de fatores envolvidos faticamente deve conduzir à conclusão da pena 

justa a ser impingida ao Agente Público. Não há margem para escolha, por mais que 

prima facie57 possa-se perceber diversas normas aplicáveis, ao destrinçar o caso, 

somente uma norma será aplicável, e, neste ponto, a teoria da adequabilidade 

normativa é perfeitamente utilizada e justificadora do discurso aqui formulado. 

 

A Teoria do Discurso, então, permite repensar a dinâmica da atividade 
jurisdicional sempre pressupondo a dimensão democrática. Torna-se 
importante distinguir bem dois modelos apresentados por Günther (1995:37): 
(1) o modelo da correia de transmissão, segundo o qual o juiz deve aplicar o 
Direito que é elaborado anteriormente por um legislador democrático. A 
legitimidade da decisão, então, decorre da observância à legalidade, ou seja, 
ao Direito pré-fixado nos processos de legislação; e (2) o modelo do bilhar, 
que afirma que a atividade de aplicação jurídica tem legitimidade por si 
mesma, independentemente da existência do legislador. Aqui a aplicação do 
Direito e a legislação, às vezes, correm em sentido paralelo, e até mesmo 
contrário. Uma vez que o Direito legislado é permeado por indeterminações, 
ou mesmo incapaz de exprimir o “verdadeiro” Direito pelo qual o povo anseia 

                                            
57 Como bem salienta Cruz (2004, p. 277): “o operador do Direito precisa estar ciente de que mais de 
uma norma válida pode concorrer prima facie como a mais adequada ao problema. 
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– principalmente em razão de o processo legislativo poder ser regido pelo 
sabor das forças políticas, os magistrados veem-se forçados a adaptar o que 
foi positivado, podendo até mesmo criar novos direitos. Para esse modelo, 
caso os juízes não estejam representando bem a vontade popular, sempre 
há espaço para que os legisladores interfiram, produzindo novas leis, 
mudando o curso das decisões futuras. Todavia, adverte Günther (1995:37), 
o círculo vicioso se reinstala, podendo o Judiciário compreender 
diferentemente a mensagem provinda do Legislativo. A validade jurídica, 
então, encontra-se fracionada: em parte, deriva dos processos de legislação, 
mas também decorre das decisões proferidas pelo Judiciário. (PEDRON, 
2008, p. 197) 

 

 No caso em análise, como se percebe a existência de uma norma que se utiliza 

de conceitos jurídicos indeterminados, não aplicável o modelo de “correia de 

transmissão”, pois impossível ao aplicador apenas reproduzir a norma, já que esta 

não possui conceitos aferíveis de pronto. Se levarmos em consideração os dois 

modelos trazidos pelo autor, estaríamos diante de um suposto “modelo do bilhar”, pois 

admitir-se-ia a existência de indeterminações normativas advindas do legislador a e 

atribuição, diante desse conceito aberto, ao julgador da legitimidade decisória 

autônoma. 

 Ocorre que, nesta acepção admitir-se-ia o fato de que o julgador passasse à 

condição de interprete da vontade popular – justamente aquele que não foi escolhido 

através da vontade democrática, revestir-se-ia de representante da vontade 

majoritária –, o que, a nosso ver, consistiria em uma contradição não superada pela 

referida teoria. 

 Ademais, o círculo vicioso disposto no trecho acima, especificamente, foi 

retratado nos casos empíricos elencados na seção 5.3, quando o Legislativo, não 

contente com os rumos adotados pelo julgador produz nova Lei, e esta é novamente, 

reinterpretada pelo julgador de forma a ressignificar a mensagem do Legislador 

retirando deste todo seu poder típico (conferido pela democracia). 

 Com base nestas considerações, percebemos que a teoria da adequabilidade 

normativa teria lugar de aplicação quando do estudo do direito administrativo 

sancionador disciplinar no momento em que prescreve uma única solução correta a 

cada caso, refutando a possibilidade de escolha discricionária a cada situação. No 

entanto, esbarramos na permissão do uso dos conceitos jurídicos indeterminados, 

conforme veremos melhor a seguir. 
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6.1.1 Crítica à Teoria da Adequabilidade Normativa no Direito Administrativo 

sancionatório 

 

 Como vimos, a teoria da adequabilidade normativa tem aplicabilidade no Direito 

Administrativo Sancionatório, principalmente quando utilizamos o seu discurso de 

aplicação para a defesa da existência de uma “resposta correta”58 após a análise de 

todas as variáveis do caso concreto. 

 É o que se percebe no deslinde do presente trabalho, principalmente quando 

desenvolvemos os capítulos 3 e 4, tratando os conceitos jurídicos indeterminados e 

do poder discricionário; como dito alhures, o uso de conceitos jurídicos indeterminados 

não se traduz em discricionariedade – utilizando o termo dos indiferentes jurídicos 

cunhada por García de Enterría. Pelo contrário, a utilização de conceitos jurídicos 

indeterminado leva a uma única solução em cada caso concreto, e neste ponto, 

escora-se com tranquilidade na Teoria da Adequabilidade Normativa, como vimos 

acima. 

 No entanto, quando partimos para a utilização prática da teoria – como se 

buscou fazer na seção 5.3 deste trabalho – percebe-se que o planejado “em tese” não 

tem encontrado facilidade em ser colocado em exercício; dizemos isso após 

demonstrar que casos absolutamente semelhantes abarcam decisões absolutamente 

diferentes, a depender do indivíduo (julgado e julgador), criando verdadeiro imbróglio 

ao discurso de aplicação de Klaus Günther. 

  

Um dos fundamentos dessa teoria da moral encontra-se justamente na 
impossibilidade de criar uma norma hipoteticamente universal para cada 
situação concretamente deduzida, o que impede a adequação perfeita: eis o 
início da falibilidade da fórmula Günther. [...] como não existe uma norma para 
cada caso, cabe ao discurso de aplicação efetuar os cálculos da adequação. 
Em outros termos: a moral retorna disfarçada de adequação, e novamente o 
sujeito solipsista (Selbstsüchtiger) assume o trono da decisão, da mesma 
forma que em qualquer teoria metafísica. (STRECK; SITO, 2012, p. 457-458). 

 

 No caso do Direito Administrativo Sancionador Disciplinar – restringimos ao 

referido tema apenas por ser este o objeto do estudo, uma vez que parece ser um 

problema que a teoria enfrentaria  para se adequar a tantos outros ramos do Direito – 

                                            
58 Sobre a existência de uma resposta correta, ver: CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. A Resposta 
Correta: incursões jurídicas e filosóficas sobre as teorias da Justiça. 1ª ed. Belo Horizonte: Arraes 
Editores, 2011. 
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parece-nos que a admissão irrestrita da utilização dos conceitos jurídicos 

indeterminados nas normas, deixando a cargo do intérprete a realização de todo juízo 

de adequação e aplicação destas ao caso concreto, acaba por criar uma insegurança 

jurídica que não é admissível em alguns ramos do direito, principalmente daqueles 

que cerceiam a liberdade individual, e que tem a capacidade de impingir penalidades 

ao sujeito tutelado. Acerca da segurança jurídica: 

 

a proposta discursiva transfere o conceito de “segurança” para a garantia dos 
direitos processuais; aqui, todos os cidadãos deverão ter garantida a sua 
participação, além de que todas as questões fático-jurídicas pertinentes 
sejam ventiladas e debatidas. A “segurança”, portanto, migra da 
previsibilidade de resultado para a garantia de direitos participatórios nos 
processos de tomada de decisão estatal. (PEDRON, 2008, p. 194). 
 

 As garantias processuais são absolutamente necessárias e, claramente, 

servem de fio condutor a averiguação da solução mais justa ao caso concreto. No 

entanto, voltamos a demonstrar que, empiricamente falando, a garantia de um 

procedimento adequado não leva, necessariamente, a uma decisão justa e isonômica 

entre os partícipes do processo, a não ser que passemos a aceitar que casos 

absolutamente semelhantes possam – justamente – levar a decisões completamente 

diferentes (como exemplificado no tópico 5.3 deste trabalho). Este é um exemplo que 

 

em síntese, confere-se mais uma vez poderes discricionários ao Judiciário, 
no sentido de colocar-se na ‘pele’ do legislador político e verificar se, a seu 
juízo, haveria uma medida que fosse melhor. Esse elemento impõe um 
decisionismo absoluto, na medida em que propõe ao Judiciário o papel de 
definição das diretrizes políticas e de argumentos pragmáticos. (CRUZ, 2004, 
P. 240). 

 

 Na linha acima disposta por Souza Cruz, apenas adequamos o termo judiciário 

para Administrador Público, quando este se reveste, atipicamente, de poderes 

jurisdicionais e julga seus Agentes Públicos. Ou seja, percebe-se que levando em 

consideração a teoria da adequabilidade normativa, e sua abertura ao intérprete para 

eleger os critérios relevantes do caso concreto para eleição da norma aplicável, faz-

se com que aqueles que têm poderes para decidir (seja Judiciário, Executivo ou 

Legislativo quando exercendo a função jurisdicional), passem a revestir-se de 

discricionariedade e decisionismo não almejados por normas que imputam sanções e 

restringem direitos. 
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O reconhecimento de que nunca poderemos conhecer todos os aspectos 
relevantes de uma situação, uma vez que jamais dispomos de tempo 
suficiente para considerar todos os seus aspectos, confronta-nos com uma 
indefinição estrutural de situações de aplicação, na qual só resta a alternativa 
de empreender, mais uma vez, a tentativa de racionalizar o problema da 
aplicação, a partir da perspectiva de pessoas que agem de forma moral, ou 
de mudar completamente a perspectiva, deixando de abordar o problema no 
âmbito do conceito de ação moral. (GÜNTHER, 2011, XIII). 

 

 A necessidade que a teoria atesta em se atribuir uma imparcialidade como uma 

“exigência de ordem procedimental, de modo que somente se pode estabelecer a 

norma aplicável legitimamente ao caso, se são levadas em consideração toda as 

características relevantes a partir de uma interpretação coerente de todas as normas 

aplicáveis” (PEDRON, 2008, p. 192) traz resistência a sua aplicabilidade no direito 

administrativo sancionatório disciplinar. 

 Sobre a imparcialidade exigida, a referida construção é necessária, porquanto 

a teoria tem bases no fato de que o julgador deve escolher os critérios relevantes do 

caso concreto, para então, adequá-lo à norma aplicável casuisticamente. Portanto, o 

julgador reveste-se de capacidades de escolha, pelo menos em dois momentos 

distintos: quando elege o que é ou o que não é relevante no fato em julgamento, bem 

como, quando decide dentre as normas prima facie aplicáveis, qual a mais correta. 

Neste sentido, a imparcialidade em Günther:  

 

Funda-se na confiança da consciência do sujeito, que deverá elencar os 
fatores importantes do caso concreto específico, e com base neles selecionar 
as normativas (previamente delimitadas) pelos discursos de fundamentação, 
evidentemente imparciais, desde a origem. 
Ocorre que a imparcialidade assume uma repristinação da regra moral, pois 
exige, com base em caracteres da situação concreta, que o sujeito efetue 
ponderações acerca daqueles que entenda serem mais importantes. Assim 
fica uma aposta velada na moral corretiva, de cariz metafísico. (STRECK, 
SITO, 2012, p. 465). 

  

 Toda teoria guntheriana esta escorada na competência do julgador, nada mais 

justificável que esta valer-se do requisito da imparcialidade do mesmo para agregar 

confiabilidade às suas estruturas; porém, retorna-se à metafísica quando se imputa à 

moralidade do julgador o requisito de imparcialidade necessário à manutenção da 

teoria, sem a qual toda estrutura hipotética construída seria comprometida. 

 

O mundo prático, como “pano de fundo não teorizado”, nada tem a ver com o 
modo prático de ser no mundo. Isso tudo desemboca na alienação da 
facticidade. Isolar o caso concreto é algo impossível, desde o giro ontológico-
linguístico. Isto porque, se todo ser só é ser-no-mundo, e se o ser-no-mundo 
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não é simplesmente a existência, mas, também, a compreensão deste ser 
em relação ao mundo, então as ocasiões, os fenômenos não podem, sob 
hipótese alguma, “sair do mundo”. Ou seja, essa aposta na imparcialidade 
jogada ao discurso de aplicação, que é capaz de erigir o que é importante em 
termos de caracteres, consequências e efeitos colaterais em cada situação 
concreta, nada tem a ver com a facticidade do ser-no-mundo. [...]Neste 
sentido ele não se aparta das teorias argumentativas, que apostam no papel 
corretivo da moral. (STRECK, SITO, 2012, p. 468) 

  

 Ainda sobre a crítica à teoria da adequabilidade normativa e sua 

(in)aplicabilidade ao Direito Administrativo Sancionatório Disciplinar, a afirmação de 

que a utilização de conceitos jurídicos indeterminados é uma necessidade da norma 

por ser impossível a previsão de todas as situações reais, também figura-se como 

empecilho para aplicabilidade do tema no escopo disciplinar administrativo.  

 No capítulo “A ‘aplicação livre’ de normas indeterminadas como resultado do 

processo social de racionalização”, Klaus Günther (2011, p. 73) afirma que levando 

em apreço Durkheim, a indeterminação presente nas regras abstratas seria “um 

indício de retrocesso da força da consciência coletiva e das condições que elevam o 

espaço de variabilidade da individualidade e, com isso, possibilitam tal divisão [do 

trabalho na forma organizada de solidariedade orgânica].” Portanto, as normas 

abertas, caracterizariam “o estado da consciência coletiva sob condições de grande 

complexidade, porque até mesmo uma sociedade altamente diferenciada, organizada 

em termos de divisão de trabalho, não pode dispensar totalmente uma consciência 

coletiva.” (GÜNTHER, 2011, p. 73). 

 Afirma o autor que quanto mais complexa e densa a sociedade, mais difícil é a 

formação da consciência coletiva, e, por isso, justificáveis a presença de normas que 

valem-se de conceitos jurídicos indeterminados diante do discurso de justificação, 

para que, durante o discurso de adequação, possa o operador da norma possa 

construir a decisão adequada. 

 

A utilização de conceitos jurídicos indeterminados viabiliza ao operador do 
direito o exercício de seu dever de adotar a decisão que atenda à finalidade 
legal, o que, de modo algum, tem a ver com discricionariedade administrativa. 
A multiplicidade de possíveis situações, não passíveis de serem previamente 
detalhadas pelo legislador, é que justifica o uso de conceitos indeterminados, 
os quais, como visto, diante das circunstâncias fáticas, conduzem a um 
resultado único para o caso concreto. (PEREIRA, 2007, p. 100) 

 

 Porém, como vimos no presente trabalho, havendo uma pluralidade de órgãos 

decisórios – como tipicamente existentes em toda sociedade moderna – torna-se 
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extremamente prejudicada a perspectiva de tomada de decisões isonômicas em 

casos semelhantes, quando subsumidos normas plurissignificativas, à apreciação de 

julgadores diversos. O próprio Günther (2011, X) afirma: “Tradicionalmente, 

entendem-se os atos de escolher características relevantes da situação como 

expressão do uso da faculdade de julgar, cuja consequência é não se conseguir 

determinar critérios racionais para o julgamento.”. 

Em aparente contradição, Günther alega que: “todas as regras do direito, da 

moral e da religião, necessárias para a integração coletiva do segmento, estão 

vinculadas a especificidades e tradições locais, que tratam cada nova situação do 

mesmo modo” (GÜNTHER, 2011, p. 75). Para logo em seguida afirmar que 

 

Indeterminação e autoridade decrescente da validade da norma estão em 
uma correlação recíproca. A aplicação já não se orientará pelo caráter 
imperativo da norma, mas pela reflexão racional, com a qual cada indivíduo 
aplicará isoladamente uma regra abstrata a um caso imprevisto. (GÜNTHER, 
2011, p. 77). 

 

O que parece, é que o autor já vislumbrava a dificuldade de uniformização do 

discurso de aplicação, teorizando a necessidade de tratamento igualitário das 

situações através do sopesamento das especificidades do caso, porém, ao analisar a 

aplicação desimpedida do ordenamento, determina-se que os indivíduos devem 

aplicar de forma casuística a regra abstrata ao caso. 

Um fato chama atenção, é que mesmo diante da aceitação e institucionalização 

da utilização dos conceitos jurídicos indeterminados, o autor faz uma ressalva a tal 

possibilidade, justamente, em uníssono ao que viemos dizendo durante todo trabalho: 

 

À determinação, exatidão, clareza, precisão e inequivocidade, com que as 
condições da consciência coletiva são descritas em normas penais, 
corresponde a autoridade transcendente que lhes compete. As normas, 
portadoras de sanções, unem-se a convicções sacrorreligiosas que lhes 
emprestam um pleito de validade, experimentando como santo, sobrenatural, 
eterno e “separado” das demais manifestações de convivência de cada um 
na comunidade. [...] A semelhança nas condições de consciência resulta em 
normas regulamentares que, sob a pressão de medidas repressoras, impõe 
a todo o mundo a mesma fé e práticas iguais. (GÜNTHER, 2011, p. 74) 
 

A consciência coletiva segundo autor seria o sentimento comum da sociedade 

sobre determinado assunto, e a intensidade de semelhança dos pensamentos 

individuais sobre o tema é que determinam a resistência deste contra desvios. Para o 

autor, a melhor representação da consciência comum reside nas normas de Direito 
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Penal uma vez que: “o criminoso é aquele que ataca o tipo psíquico, integrado 

segundo uniformidades, de uma sociedade. [...] por isso, o criminoso é excluído ou 

exposto a uma sanção repressiva, na qual a uniformidade consciência coletiva se 

reestabelece” (GÜNTHER, 2011, p. 74). 

Portanto, o direito sancionador, como um todo – e aqui, em uma interpretação 

extensiva, não apenas o Direito Penal, mas todas normas capazes de imputar sanção 

punitiva ou restrição de condutas ao indivíduo – carecem de uma atenção específica, 

pois necessitam de uma exatidão (nos termos do próprio autor), nas condições da 

consciência coletiva a ela dirigidas, pois ao utilizarem a sanção punitiva para 

pressionar o indivíduo a uma obrigação (de fazer ou não fazer), recai sobre todos da 

mesma forma, sendo necessário que todos possam interpretar a referida norma e 

terem práticas iguais em relação a mesma. 

 É neste ponto que guardamos a maior crítica à utilização da teoria da 

adequabilidade normativa no Direito Administrativo Sancionatório Disciplinar: se se 

admite a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, conjugado com a 

perspectiva de que fica ao cargo do intérprete a possibilidade de eleição dos critérios 

relevantes da cada caso para, a posteriori ao fato, adequá-lo a melhor norma, implode-

se a necessidade de certeza e “convicção sacrorreligiosa” coletiva que lhe outorga a 

própria validade de punir seus descumpridores. A instituição dos conceitos jurídicos 

indeterminados, a nosso ver, tem interpretação errônea da teoria, não sendo 

necessária, como coloca Günther: 

 
é imperioso destacar que a norma moral universalizável independe da 
abrangência semântica dos seus termos. Ou seja, não é a amplitude 
gramatical de seus termos que lhe garantirá, ou não, a universalidade. Aqui 
se fala da norma moral hipotética, ou seja, pensada ainda em situações 
meramente exemplificativas para possibilitar a verificação da universalidade. 
[...] a adoção da prescritividade de uma norma moral universal dependerá do 
sujeito. Não é este o significado da expressão “universal”. A universalidade 
(ou a fundamentação) advém do teste de adesão que cada sujeito faz em 
relação às máximas disponíveis. Esse teste de adesão mede-se pelo 
acolhimento do núcleo moral independetemente da posição que o sujeito 
ocupe (no que se aproxima da “posição original” de John Rawls). Isso faz com 
que a adoção de uma norma moral nada diga sobre a fundamentação desta 
mesma norma moral. (STRECK; SITO, 2012, p. 461). 

  

 Como bem elucidam os autores, a abrangência semântica do termo da norma 

não garante a universalidade do mesmo, e quando a teoria funda-se em uma 

condicionante do sujeito aderir ou não a norma moral, “nenhuma análise garante um 
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uso adequado, quando ela deixa de ser hipótese e torna-se ação” (STRECK; SITO, 

2012, p. 461). 

 A norma punitiva não só regula o sujeito, mas toda sociedade, que tem em suas 

proibições, garantias do não fazer coletivo; o que se espera da sociedade em termos 

de obrigações negativas, geralmente, está previsto em normas que tem a capacidade 

de impingir uma punição a alguém, pois dependem de meios coativos para limitar a 

paixão individual. Diante disso, deixar à mercê do sujeito a adesão da norma, com o 

agravante de tolerar-se ser a referida norma composta de conceitos fluídos, devendo 

o sujeito, além de optar por aderir, ter que fazer uma reflexão sobre o que estaria 

incluído na moldura da norma plurissignificativa, traria uma insegurança jurídica social 

elevada, o que não é desejável quando se trata de regulação de obrigações de não 

fazer, e que podem ter efeitos sobre toda sociedade. 

 É exatamente o que buscamos demonstrar com o item 5.3 do trabalho, no 

sentido de que normas punitivas não devem se utilizar de conceitos jurídicos 

indeterminados, sob pena de incorrerem em quebra da isonomia entre os indivíduos 

por ela tutelados, bem como, por não exercerem seu caráter de prevenção geral; e, 

neste ponto específico, a teoria da adequabilidade normativa de Klaus Günther, não 

traz uma resposta satisfatória.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 Ao longo do trabalho buscou-se a edificação de reflexões que pudessem 

construir o pensamento crítico sobre a utilização dos conceitos jurídicos 

indeterminados no Direito Administrativo Sancionatório Disciplinar; o principal 

questionamento que se buscou responder foi se a instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar e a punição porventura dele advinda, consistiriam decisões 

discricionárias ou não. E, desdobrando este objeto, procuramos vislumbrar se a 

utilização de conceitos jurídicos ditos indeterminados (plurissignificativos) acarretaria 

aplicação de punições disciplinares diversas em casos semelhantes (fática e 

temporalmente) dentro da mesma instituição. Diante destas pergunta, procuramos a 

inserção das matérias circundantes da objeção, para que pudéssemos (juntamente 

com o leitor) vislumbrar a resposta – senão correta, mais indicada – ao final da 

pesquisa. 

 Em proposições objetivas tentamos desenvolver as seguintes ideias ao longo 

do trabalho:  

 O primeiro ponto, a fundação de nossa obra, foi a análise do ato administrativo 

sancionatório, quando delimitamos que o escopo do presente trabalho seria o ato 

sancionador punitivo (excluindo-se do presente objeto as sanções premiais); 

continuamos desdobrando o conceito do ato administrativo sancionador, perpassando 

pela sua principiologia, finalidade e delimitação do ato a ser estudado: que seja 

sancionador e também disciplinar – subespécie daquele. 

 Atos sancionadores (punitivos) são dirigidos aos que desobedecem a algum 

preceito do ordenamento jurídico. Necessariamente devem ser precedidos de 

processo administrativo, que, como qualquer regra processualística, tem o escopo de 

delimitar a concatenação dos atos a serem seguidos até o deslinde da causa 

(resultado do processo). 

 Ao ingressar no estudo dos princípios do ato administrativo sancionatório, 

começamos a alicerçar a pesquisa perpassando aqueles que acreditamos ter maior 

importância ao objetivo buscado. Iniciando pelo devido processo legal, percebemos 

que o mesmo seria fundamento para que a previsibilidade do procedimento seja capaz 

de trazer a estabilidade necessária à condução da solução mais justa em cada caso. 

Diretamente ligado ao exercício do direito da ampla defesa e do contraditório, estes 
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princípios são pressupostos para que se possa caracterizar o processo tanto como 

devido, como legal, pois quando não se possibilita as chances de defesa, ou não se 

ouve bilateralmente as partes sobre cada fato apurado, não há legalidade, muito 

menos respeito ao que é devido. A segurança jurídica, tem força de axioma do direito, 

sendo-lhe atribuído valor de postulado intransponível para a juridicidade do processo; 

assim é, pois açambarca em si toda expectativa sobre a previsibilidade dos 

comportamentos estatais e as possíveis consequências do descumprimento dos 

preceitos elencados no ordenamento jurídico. A legalidade delimita que o ilícito 

administrativo e sua sanção devem ser criados por Lei formal e a tipicidade consiste 

na obrigação de que haja especificidade da conduta proibida e da sanção a ela cabível 

no caso de seu descumprimento, tudo previamente à prática do ato supostamente 

transgressor; é um requisito para que se possa exigir conduta diversa do indivíduo, 

oportunizando ao mesmo a opção de autodeterminação de forma diversa. A 

proporcionalidade e a razoabilidade consistem no modus operandi correto e indicado, 

a forma do agir sopesando os meios utilizados e os fins almejados, bem como o 

alinhamento entre a punição infligida e o ato praticado. Neste alicerce ainda 

trabalhamos princípios do Direito Penal aplicáveis ao ato administrativo sancionatório, 

sem que estes fossem traduzidos em sua integralidade, devendo ser adequados ao 

contexto do ramo jurídico de destino: irretroatividade e insignificância poderiam ser 

aplicadas, não com a mesma conotação de princípios afetos ao Direito Criminal, mas 

com adaptações ao processo administrativo disciplinar. Com a mesma importância, 

tratamos da não aplicabilidade do princípio da presunção de legalidade/legitimidade 

do ato ao ato administrativo sancionador, uma vez que em colisão com o princípio da 

presunção de inocência, bem como, porque traria efeitos contrários ao desejado em 

um procedimento disciplinar, como a inversão do ônus da prova e a obrigatoriedade 

do acusado passar a ter que realizar em seu favor prova negativa (ou diabólica) para 

se inocentar, o que, claramente, conflita com todos os princípios anteriormente 

expostos. 

 O contrapiso realizado foi a construção acerca da finalidade do ato 

administrativo sancionador, embasamento sem o qual seria impossível concluir a 

empreitada. Sob a concepção da base doutrinária majoritária vigente, a finalidade de 

todo e qualquer ato administrativo deveria ser, precipuamente, a consecução do 

interesse público, e este, certamente, não poderia desviar-se (no caso do ato 

administrativo disciplinar) da persecução da sanção justa – ou da não sanção nos 
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casos em que a justiça assim demandar. Mas não só, o ato administrativo sancionador 

disciplinar teria ainda, caráter finalístico específico dual e bidirecional: internamente 

iria ao encontro do órgão prolator, com a função de parametrizar a forma e o limite da 

atuação do Estado em relação ao indivíduo; já na direção externa, temos a cisão em 

duas correntes – adeptos que afirmam que a finalidade do ato sancionador seria a 

prevenção geral, e outros que defendem o caráter de retribuição do mal.  

E neste ponto devemos deter nossa atenção pela sua importância na 

estruturação da obra. Os primeiros, que tratam das teorias dissuasórias, trazem os 

argumentos da Escola de Chicago, em que os indivíduos comportam-se através de 

realização de escolhas de custo-benefício, buscando maximizar sempre suas 

preferências. Portanto, ao pretenderem praticar um ato ilegal, sopesariam a 

penalidade a ele imposta e o benefício que porventura viriam a obter em caso de 

sucesso, diante desta fórmula matemática definiriam sobre a efetivação do ato ou a 

desistência do mesmo, momento em que a norma teria exercido seu caráter 

preventivo. Aos que pregam a compleição retributiva, a pena é o mal institucionalizado 

para corresponder ao mal de infringir a norma proibitiva. 

 Acreditamos haver uma justificativa mais robusta na vertente da finalidade 

preventiva, inclusive se percebermos a necessidade de atendimento precípua da 

consecução do interesse público; seria contraditório tomar como finalidade da norma 

sancionadora a necessidade de se esperar pelo cometimento da infração, sofrer o mal 

por ela cometido, e só então retribuí-lo. Tal argumento tem um aditivo acrescido à sua 

fórmula fortificando-o quando vislumbramos que a evolução histórica da sociedade só 

abrandou as penas (de corporais para pecuniárias, por exemplo), e, em direção 

contrária, o caráter preventivo foi sobrelevado, com os princípios da tipicidade e 

segurança jurídica, que buscam garantir ao indivíduo o direito de saber – previamente 

– as proibições a que está sujeito e poder estabelecer sua conduta de acordo com o 

ordenamento jurídico, retirando a capacidade de punir sem justificativas antes 

concentrada nas mãos do soberano. Não negamos o caráter retributivo, aderindo a 

uma corrente mista, mas, sem dúvida nesta obra, o nível de bolha inclina-se para a 

finalidade preventiva. 

 Aprofundando a fundação, trabalhamos o tema específico do ato administrativo 

sancionador disciplinar, que especifica como sujeitos o Estado de um lado e Agente 

Público de outro, constituindo-se em uma relação de especial sujeição entre ambos e 
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excluindo os particulares em geral de tal relação. Estabelecemos, também, o escopo 

– o poder disciplinar da administração para controlar a conduta de seus agentes –, 

sendo, portanto, uma relação endógena ao Poder Executivo, tem como característica 

a auto-executoriedade: independe do Poder Judiciário para se fazer cumprir.  

Trata-se de um Poder-Dever com exercício obrigatório, e teria caráter 

instrumental para Administração Pública, e como tal, deveria estar alinhado para 

conduzir seus destinatários para alcance de seu objetivo, notadamente, a prevenção 

do cometimento de ilícitos. 

 Concluída a fundação, passamos a erigir as estruturas da obra, com o estudo 

dos conceitos jurídicos indeterminados. Os conceitos jurídicos seriam “meros rótulos 

utilizados para comunicar conteúdos – os verdadeiros conceitos jurídicos -, 

constituindo-se os termos em um input para a construção de um sentido normativo 

aceito no subsistema jurídico” (FERRAZ, 2013, p. 78). O arcabouço da obra poderia 

ficar abalado, diante da fluidez destas colunas, principalmente se considerarmos Cruz 

(2011, p. 157) quando ensina que a diferenciação entre conceitos determinados e 

indeterminados seria um “fetiche da metafísica que domina o paradigma da 

representação, que supõe haver uma essência por trás de cada coisa, que se dá na 

representação de um signo ou uma expressão da linguagem”. 

 Os conceitos estariam sempre “a caminho de” determinação, e a pretensão de 

utilização de termos linguísticos capazes de excluir a subjetividade não fazem parte 

do presente trabalho, simplesmente por ser uma construção irrealizável. No entanto, 

não é vedada a busca por uma norma composta por conceitos que carreguem um 

maior grau de compreensão e que forneçam a segurança jurídica dela desejada, 

principalmente em se tratando de normas sancionadoras, com capacidade de tolher 

as liberdades individuais. 

Para tentar firmar nossas colunas de sustentação, fizemos uma incursão ao 

direito comparado, estudando historicamente e atualmente os posicionamentos mais 

reconhecidos sobre o tema na Alemanha, Áustria, França, Itália, Portugal, Espanha e 

Argentina, até desafogar no Brasil atual. O estudo focalizou na correlação que os 

doutrinadores destes países fazem entre a presença de conceitos jurídicos 

indeterminados nas normas e sua conexão com a discricionariedade.  

No Direito brasileiro, existem correntes defensoras de que a presença de 

conceitos jurídicos indeterminados levaria à discricionariedade do administrador, 

quando este poderia fazer um juízo de oportunidade e conveniência para escolha do 
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ato a ser tomado; em contraponto temos a corrente que nega tal conclusão, 

defendendo a escolha de uma única resposta correta a cada caso estudado.  

Comungamos deste último posicionamento; como bem explica o professor 

Edimur Ferreira de Faria (2016, p. 191) a imprecisão presente nos conceitos 

plurissignificativos levaria à impressão – errônea – de que haveria possibilidade de 

escolha da solução do caso concreto “mas não é o caso, pois apenas uma solução é 

a que atende ao preceito legal; não cabe ao aplicador da Lei escolher, entre várias 

alternativas, aquela que, a seu critério, julgue ser a melhor.”. 

Com tais premissas firmadas, especificamos o tema com a análise da utilização 

dos conceitos elásticos no direito administrativo; a maior parte da doutrina defende a 

necessidade de utilização destes conceitos plurissignificativos pelo Legislador, uma 

vez que a quantidade de situações concretas por existir escaparia à possibilidade de 

regulamentação exaustiva pela norma, sendo necessária flexibilização da legislação 

para que o administrador pudesse tutelar o interesse público de acordo com as 

demandas surgidas. 

Mas em relação ao direito administrativo sancionador? Pois quando tratamos 

da aplicação de punições, em regra, não seria indicada a constância de uma 

regulamentação individual e concreta, posterior a prática do ato. Tal atitude 

impossibilitaria a construção de precedentes e a instituição de uma segurança jurídica 

em relação ao que seria permitido e o que seria proibido – e, portanto, passível de 

sanção. 

A utilização dos conceitos plurissignificativos nas normas administrativas 

sancionatórias disciplinares, traria óbice à segurança jurídica dos Agentes Públicos, 

retirando-lhes a possibilidade de se autodeterminarem para o não cometimento da 

infração disciplinar, despojando o caráter ferramental da sanção como conformadora 

de condutas, uma vez que seria impossível ao Agente Público a escolha pelo não 

cometimento da ilicitude se não há (pré)visão da mesma no ordenamento jurídico. 

Após fixadas as pilastras e erguidas as paredes, passamos ao lajeamento da 

obra: a análise do poder discricionário. Na mesma toada trazida pela justificação do 

uso dos conceitos jurídicos indeterminados, o argumento formulado para pavimentar 

a discricionariedade administrativa seria a grande quantidade de situações possíveis 

de ocorrerem no mundo fenomênico, e que ao serem objeto de tutela pelo direito 



142 
 

administrativo, demandariam da legislação uma maleabilidade para se adequarem 

aos casos que surgirem. 

Ademais, pela independência dos poderes, não caberia a vinculação absoluta 

do Poder Executivo, transformando-o em mero executor das normas traçadas pelo 

Poder Legislativo, sendo adequado uso de normas que carreguem graus de abertura 

para atuação da administração, deixando opção ao administrador de, fazendo um 

juízo de conveniência e oportunidade, atuar nestes casos em que a Lei permita esta 

abertura, sempre em busca do interesse público – ressaltando que, como dito, a 

utilização dos conceitos jurídicos indeterminados não seria a forma indicada para 

tanto, pois estes não deixariam opções de solução diversas, conduzindo a uma única 

decisão cabível. 

Neste ponto, aprofundamos a teoria dos Indiferentes Jurídicos, de García de 

Enterría, a qual explica que a discricionariedade somente estaria presente nos casos 

em que estivéssemos frente a indiferentes jurídicos. O que quer dizer que, após o 

esgotamento do exercício interpretativo que demanda o direito, ao analisar a norma, 

o administrador ainda estaria diante de duas ou mais opções que poderiam ser 

aplicadas de forma igualmente jurídica. Neste caso, teríamos uma indiferença para o 

direito, passando a escolha para critérios extrajurídicos indiferentes ao direito. 

Para o autor, a discricionariedade seria uma exceção ao Estado de Direito, pois 

retomaria as premissas dos Estados Absolutistas e colocaria no poder dos 

administradores a possibilidade de escolher para além da Lei. 

Chegando no ponto fulcral do trabalho, passemos a sustentação da obra: a 

(in)Existência do Poder Discricionário na aplicação de sanções administrativas 

disciplinares. Especificamente, no direito sancionador disciplinar, entendemos que 

não se poderia falar em discricionariedade; em um primeiro plano, acreditamos que o 

argumento de impossibilidade de esgotamento do tema – punição disciplinar – não 

subsiste, caindo por terra o primeiro argumento justificador da necessidade de 

discricionariedade. 

Explicamos através da observação do Direito Penal – ramo naturalmente 

sancionador – e que tem bens jurídicos protegidos infinitamente mais numerosos que 

o direito administrativo disciplinar, e mesmo assim, possui uma regulação exaustiva 

de todas as condutas por ele consideradas como ofensivas (mesmo que em potência, 

por dolo ou culpa, comissão ou omissão) tipificando uma a uma e cominando-lhes as 

penas e gradações à medida de sua reprovabilidade. Dessa forma, a pergunta que 
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subsiste é o porquê de o Direito Administrativo sancionador disciplinar – também 

cominador de punições e restrições às liberdades individuais – continuar escorando-

se no argumento (perlocucionário) de impossibilidade de normatização das infrações 

disciplinares de seus Agentes, lançando mão da discricionariedade para punição 

disciplinar dos mesmos. 

O caráter do referido trabalho seria hercúleo, sem dúvidas, e a necessidade de 

adequação de um rol a ser construído diuturnamente – assim como ocorrem com as 

normas penais – também restaria presente; mas a possibilidade de fazê-lo desnatura 

o argumento de necessidade de utilização da discricionariedade na aplicação das 

sanções disciplinares. 

Dando continuidade, a presença de discricionariedade nas normas 

administrativas sancionadoras disciplinares ainda seria aceitável caso 

entendêssemos que a aplicação de sanções disciplinares consistiria em indiferentes 

jurídicos, como dito por García de Enterría. Ou seja, diante do suposto cometimento 

de infração disciplinar, subsistiria ao administrador duas ou mais opções igualmente 

jurídicas? Entre punir ou não punir, ou entre uma punição de advertência escrita e 

suspensão, independentemente da escolha realizada, seus efeitos para o direito 

seriam igualmente válidos? Parece que a resposta seria negativa para ambas as 

perguntas; a análise das circunstâncias do caso concreto deveria permitir a escolha 

da decisão mais justa, excluindo as demais deste patamar. A possibilidade de revisão 

jurisdicional das penas aplicadas levando-se em consideração os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade demonstrariam que o Direito se preocupa, sim, com 

a correção da escolha da sanção, não consistindo, portanto, em indiferentes jurídicos.  

Dessa forma, concluímos pela inexistência de justificação apta a defender a 

utilização da discricionariedade no Direito Administrativo sancionador disciplinar. 

 A obra quase pronta demanda a colocação de um telhado para proteção das 

intempéries que possam vir a recair sobre ela, e foi o que buscamos demonstrar 

quando da análise empírica da legislação das corporações militares do Estado de 

Minas Gerais em seu caráter punitivo disciplinar. Elegemos a referida como 

exemplificação do trabalho construído uma vez que tem em seus dispositivos 

normativos a previsão de abertura de Processo Administrativo Disciplinar contra os 

Militares do Estado, bem como de previsão de sua demissão, o cometimento de ato 

que ofenda a “honra pessoal” e ao “decoro da classe”, nitidamente dois conceitos 
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jurídicos indeterminados utilizados para sancionar disciplinarmente – inclusive com a 

demissão, pena mais gravosa do serviço público – os militares por ela tutelados. 

 Para demonstração da veracidade do objeto erigido nesta obra, selecionamos 

uma situação semelhante ocorrida com três diferentes militares, e que tiveram 

decisões completamente diferentes aos três (nenhuma punição, suspensão e 

demissão, respectivamente), baseadas nos mesmos conceitos de “honra pessoal” e 

“decoro da classe”, demonstrando a insegurança jurídica trazida ao direito 

administrativo sancionador disciplinar quando da utilização de conceitos jurídicos 

plurissignificativos em seu escopo. 

 Por fim, construção pronta, buscamos nela realizar conexões para trazer luz à 

sua escuridão, mas neste caso, acabamos por deparar com uma fiação um tanto 

quando desencapada. A Teoria da Adequabilidade Normativa de Klaus Günther já 

outrora utilizada para justificar a ausência de discricionariedade na aplicação das 

sanções disciplinares, ao cindir discurso de justificação e discurso de aplicação, de 

fato, neste ponto específico, revela-se apta a concretizar o objetivo colimado e firmar 

base do fundamento: na aplicação da norma sancionadora, não é possível a presença 

da discricionariedade, uma vez que o caso concreto conduziria a uma e apenas uma 

decisão correta. 

 Mas a referida teoria colidiria com a fundamentação desta obra, qual seja, a 

impossibilidade de utilização dos conceitos jurídicos indeterminados na normatização 

do direito administrativo sancionador disciplinar. O enfoque no discurso de aplicação 

joga sobre os ombros do aplicador toda uma responsabilidade de suposta 

imparcialidade para eleição dos critérios relevantes caso-a-caso. E, demonstrado 

empiricamente, através da seção 5.3, que essa escolha dos critérios relevantes flutua 

de acordo com os sujeitos – aplicador e punido – trazendo indesejável insegurança 

jurídica no prisma da punição disciplinar de Agente Público. 

 Concluímos o trabalho, a obra está posta, a utilização de conceitos jurídicos 

indeterminados (plurissignificativos) vem aduzindo ao uso da discricionariedade na 

aplicação das punições administrativas disciplinares, gerando incerteza a toda 

sociedade, principalmente aos Agentes Públicos que são por ela tutelados. Este fato 

deve ser superado, tanto pela instituição de balizas mais concretas e delimitação das 

infrações especificas de cada carreira (legal ou infralegalmente) efetivando o caráter 

de prevenção geral esperado da norma, possibilitando a autodeterminação pessoal 

no sentido de alinhamento ao ordenamento jurídico, e a consecução dos princípio 



145 
 

 
 

fundamentais assegurados a todos os indivíduos – neles incluídos os Agentes 

Públicos – principalmente o da segurança jurídica.  
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