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CARTA DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
No marco dos seis anos do Projeto Pensando o Direito, a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério 

da Justiça (SAL/MJ) traz a público novas pesquisas, com um enfoque empírico e interdisciplinar, sobre temas 

de grande impacto público e social, contribuindo para a ampliação e o aperfeiçoamento da participação no 

debate sobre políticas públicas.

O objetivo central das pesquisas do Projeto é produzir conteúdos que possam ser aproveitados no processo 

de tomada de decisão da Administração Pública na construção de políticas públicas. Com isso, busca-se 

estimular a aproximação entre governo e academia, viabilizar a produção de pesquisas de caráter empírico 

e aplicado, incentivar a participação e trazer à tona os grandes temas que preocupam a sociedade.

A cada lançamento de novas pesquisas, a SAL renova sua aposta no sucesso do Projeto, lançado em 2007 

com o objetivo de inovar e qualificar o debate, ao estimular a academia a produzir e conhecer mais sobre 

temas de interesse da Administração Pública e da sociedade e abrir espaço para que a sociedade participe 

do processo de discussão e aprimoramento das políticas públicas. Essa forma de conduzir o debate sobre 

as leis, instituições e políticas públicas contribui para seu fortalecimento e democratização, permitindo a 

produção plural e qualificada de argumentos utilizados nos espaços públicos de discussão e decisão, como 

o Congresso Nacional, o governo e a própria opinião pública.

O Projeto Pensando o Direito consolidou, desse modo, um novo modelo de participação social para a 

Administração Pública. Por essa razão, em abril de 2011, o projeto foi premiado pela 15ª edição do Concurso 

de Inovação na Gestão Pública Federal da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Para ampliar a participação na construção de políticas públicas, os resultados das pesquisas promovidas 

pelo Projeto são incorporados sempre que possível na forma de novos projetos de lei, de sugestões para 

o aperfeiçoamento de propostas em tramitação, de orientação para o posicionamento da SAL/MJ e dos 

diversos órgãos da Administração Pública em discussões sobre alterações da legislação ou da gestão para o 

aprimoramento das instituições do Estado. Ademais, a divulgação das pesquisas por meio da Série Pensando 

o Direito permite a promoção de debates com o campo acadêmico e com a sociedade em geral, demonstrando 

compromisso com a transparência e a disseminação das informações produzidas.

Esta publicação consolida os resultados das pesquisas realizadas pelas instituições selecionadas nas 

duas chamadas públicas de 2012. O presente volume está disponível no sítio eletrônico da SAL/MJ (http://

www.pensandoodireito.mj.gov.br), somando-se assim mais de 50 publicações que contribuem para um 

conhecimento mais profundo sobre assuntos de grande relevância para a sociedade brasileira e para a 

Administração Pública.

Brasília, outubro de 2013.

Marivaldo de Castro Pereira
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APRESENTAÇÃO
O presente volume I do número 49 da Série Pensando o Direito traz em conjunto os 

principais resultados de quatro pesquisas das duas chamadas realizadas em 2012, que 
tiveram como tema comum “Mecanismos jurídicos para a modernização e transparência 
da gestão pública”.

A concepção dos editais propostos em 2012 consolidou uma série de discussões 
mobilizadas ao longo de 2011, com momentos especialmente marcantes de avanços na 
pauta de inovação e transparência da gestão pública para o Projeto Pensando o Direito 
e para a Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL/MJ). No início de 2011, o Projeto foi 
premiado durante o 15º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal da Escola Nacional 
de Administração Pública (ENAP), pela eficácia e eficiência no uso dos recursos para a 
qualificação, mas principalmente pelo aspecto de democratização da política legislativa. 
No final do ano, dia 18 de novembro de 2011, a Presidenta da República sancionou a Lei 
de Acesso à Informação (Lei nº 12.527), que contou com a participação ativa da SAL/MJ 
durante todo o período de elaboração do anteprojeto de lei, de política legislativa para as 
tramitações no Congresso Nacional e de regulamentação pelo Poder Executivo. Nesse 
contexto, muito restava (e ainda resta) a ser feito para o aperfeiçoamento da gestão pública, 
também como fator de suma relevância para a consolidação do Estado Democrático de 
Direito.

Para fortalecer o embasamento à tomada de decisão em políticas públicas voltadas 
para a melhoria da gestão, a SAL/MJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, com o apoio da Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), e em articulação com outros órgãos da 
administração pública federal, definiu temas específicos da pauta da gestão pública para 
a elaboração das chamadas de pesquisa de 2012 pelo Pensando o Direito: superação de 
desafios no recrutamento e gestão de servidores públicos, na celebração e execução de 
contratos, nas compras governamentais sustentáveis, na gestão eficiente de bens públicos, 
entre outros. Em seguida, foram selecionadas propostas de pesquisa com enfoque empírico 
e interdisciplinar, as quais foram objeto de intenso debate entre representantes de órgãos 
públicos e as equipes selecionadas.

A primeira pesquisa constante deste volume chama-se “Gestão da força de trabalho 
entre os entes federativos da Administração Pública”, realizada pela Universidade Nove 
de Julho – UNINOVE sob a coordenação da Profª. Drª. Irene Patrícia Nohara. A equipe de 
pesquisa investigou a questão do dimensionamento dos servidores públicos nas diversas 
esferas de governo, comparou o regime jurídico dos estatutos dos servidores públicos de 
54 entes federativos e mapeou o quantitativo da força de trabalho em função dos vínculos 
estatutário, celetista e temporário. Foi discutida a complexidade na gestão de pessoal da 
área pública e enfatizada a necessidade do estímulo à liderança e ao comprometimento 
da força de trabalho, tendo sido propostas inovações oriundas de um Plano de Gestão 
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da Força de Trabalho capaz de articular, na Administração Pública, recursos humanos, 
políticas públicas e orçamento.

Já a segunda pesquisa vai fundo em um dos aspectos relativos aos servidores públicos: 
a questão disciplinar ou correicional. O trabalho da Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – FND/UFRJ, coordenado pelo Prof. Dr. Carlos 
Alberto Pereira Bolonha das Neves e nomeado “O processo administrativo disciplinar 
em uma análise institucional: RFB, INSS e UFRJ” trata da utilização desse instrumento 
processual em três instituições, quais sejam, a Receita Federal Brasileira, o Instituto 
Nacional de Seguridade Social e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O foco da 
análise também se voltou para a construção de propostas que otimizem o procedimento 
administrativo-disciplinar, com vias a resguardar os direitos do servidor processado 
enquanto se buscar tornar mais eficiente a gestão de pessoas na Administração Pública.

A terceira pesquisa do volume foi empreendida sob coordenação da Profa. Dra. Maria 
Sueli Rodrigues de Sousa, com sua equipe da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI), e tem como título os “Critérios para indenização no processo de 
desapropriação de imóveis rurais nos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco – os casos de 
desapropriação-sanção, declaração de utilidade pública e para fins ambientais”. A pesquisa 
traz uma análise das profundas diferenças nos procedimentos de fixação indenizatória 
em situações de desapropriação feitos pelo INCRA, pelo DNIT/SETRANS e pelo ICMBio/
IBAMA, comparando, jurídica, administrativa e sociologicamente, como os direitos de 
cidadãs (ãos) envolvidas (os) nos processos são garantidos – ou violados.

Por fim, a quarta pesquisa, desenvolvida pela Escola de Direito da Fundação Getúlio 
Vargas do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), é 
denominada “Processo seletivo para a contratação de servidores públicos: Brasil, o país 
dos concursos?”. Coordenada pelo Prof. Dr. Fernando de Castro Fontainha, a investigação 
recai sobre a forma de recrutamento de funcionários públicos de carreira, as ideologias 
que perpassam esse processo, o que pensam os gestores públicos que lidam com o 
tema, e como o modelo brasileiro de seleção dessa natureza se assemelha e pode ser 
contrastado com o modelo francês.

Os trabalhos aqui reunidos são exemplos de como a metodologia científica levada à 
sério, com autonomia, em investigações de caráter empírico e aplicado em matéria não 
estritamente jurídica, podem contribuir para renovar a reflexão sobre a gestão pública 
brasileira. Esperamos que o presente volume seja de grande valia à Administração 
Pública, aos seus gestores, à política legislativa, aos estudiosos e a todos interessados 
no assunto. Boa leitura!

            

 Priscila Spécie
Gerente do Projeto (2011-2012)                    

Nayara Teixeira Magalhães
Consultora do PNUD

         
   Fernando Nogueira  Martins Júnior

Consultor do PNUD
 Ricardo de Lins e Horta

Gerente do Projeto (2013)
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SOBRE A PESQUISA

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) representa um instrumento de essencial 
importância no controle da gestão pública. É possível inseri-lo, ainda, em uma pesquisa 
fundada em um marco teórico de caráter institucional, sobretudo submetendo este 
objeto aos conceitos de capacidades institucionais e de efeitos sistêmicos que têm sido 
desenvolvidos no âmbito da teoria constitucional. Trata-se de elementos marcados por 
um profundo grau de atenção sobre a atividade de governo em termos de eficiência e 
resultados. 

Este instrumento correcional possui uma finalidade precipuamente compatível com a 
análise institucionalista apresentada acima. Pode-se afirmar que esta perspectiva elabora 
concepções que podem desempenhar um papel central na administração de interesses 
e bens públicos. 

Quando se compara o Processo Administrativo Disciplinar, considerando suas 
condições próprias e características, com conceitos desta teoria institucional, busca-se 
esclarecer, por exemplo, qual seria a capacidade institucional das Comissões Disciplinares 
para instruí-lo com elementos comprobatórios, conduzir um procedimento isento de 
ilegalidades e arbítrios e que se encerre com uma decisão por parte de sua autoridade 
competente, fundado em bases de legalidade estrita e em conformidade com a ordem 
constitucional e com os ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais. Outro aspecto que 
pode ser apontado a título exemplificativo seria buscar elementos que indiquem quais 
as repercussões originadas da forma com que os Processo Administrativos Disciplinares 
têm sido encaminhados, gerando efeitos como a judicialização de suas controvérsias e, 
inclusive, repercutindo em situações indenizatórias contra o erário. 

Em síntese, busca-se submeter o objeto Processo Administrativo Disciplinar, nos limites 
definidos pela metodologia da presente proposta, a uma investigação empírica estabelecida 
sobre um marco teórico institucionalista, com ênfase na tentativa de destacar a capacidade 
institucional de certas entidades da Administração Pública Federal para processá-los e 
julgá-los, bem como evidenciar um espectro mais bem definido de repercussões advindas 
da condução deste instrumento.

CARLOS BOLONHA
Coordenador Geral
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I - PROJETO DE PESQUISA

1. Apresentação da estrutura do Relatório Final

O Relatório Final da presente pesquisa concentra-se na apresentação de quatro 
aspectos distintos: (i) aspectos preliminares da pesquisa; (ii) desenvolvimento da pesquisa, 
aspectos metodológicos e resultados; (iii) análise teórica de institutos disciplinares em 
Direito Comparado e de mecanismos correcionais alternativos; (iv) conclusões e propostas 
finais. Este produto é complementado pelo teor dos documentos anexados, que permitirão 
uma avaliação e um acompanhamento das atividades com caráter mais aprofundado. 

A primeira parte do Relatório propõe uma apresentação geral das condições de 
pesquisa, das dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores e do cumprimento integral 
das proposições apostas no Edital de Convocação nº 002/2012 lançado pela Secretaria de 
Assuntos Legislativos (SAL/MJ) e o Projeto de Pesquisa selecionado. Ademais, também 
aponta os acréscimos sugeridos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e a aprovação 
dos Relatórios Parciais anteriores.

A segunda parte do Relatório visa discorrer objetivamente sobre as atividades realizadas 
e em andamento na execução do projeto de pesquisa, bem como acerca do conteúdo 
das reuniões ocorridas e da manutenção dos critérios metodológicos anteriormente 
estabelecidos. Na sequências, encontram-se dispostos os resultados obtidos com a 
conclusão da pesquisa.

A terceira parte trata da análise teórica de institutos disciplinares em Direito Comparado 
e de mecanismos correcionais alternativos, indicando-se, para tanto, os institutos que 
podem ser interessantes à experiência jurídica brasileira, particularmente, em âmbito 
Federal. 

A última parte busca trazer aportes conclusivos atinentes à coleta de dados e ao 
estudo teórico de Direito Comparado realizado, bem como delinear propostas para 
aperfeiçoamento institucional atinente ao bom desenvolvimento administrativo correlato 
ao Processo Administrativo Disciplinar. 
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2. Objeto

a. Conceito de Processo Administrativo Disciplinar

O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor 
por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou por infração que tenha relação 
com as atribuições do cargo em que se encontre investido1. “O Direito Administrativo 
Disciplinar é um ramo do Direito Administrativo, que tem por objetivo regular a relação da 
Administração Pública com seu corpo funcional, estabelecendo regras de comportamento 
a título de deveres e proibições, bem como, a previsão da pena a ser aplicada”2.

b. Fundamentos Legais do Processo Administrativo Disciplinar

O Processo Administrativo Disciplinar é regulado pela Lei nº 8.112/90 (Títulos IV e V), 
além de disposições complementares na Lei nº 9.784/99 (Lei de Processo Administrativo) 
e na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Aplicáveis, ainda, os princípios 
gerais da Administração Pública (CF, art. 37) e princípios processuais reconhecidos ou 
implícitos.

c. Responsabilização

A responsabilidade disciplinar abrange objetivamente infrações e sanções legalmente 
tratadas, e subjetivamente indivíduos que “[exerçam], ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas 
no artigo 1º do referido diploma legal”3.

d. Procedimentos

O Processo Administrativo Disciplinar pode atender a duas espécies de procedimentos: o 
Rito Ordinário ou o Rito Sumário. O primeiro aplica-se a partir de três fases: a instauração, o 
inquérito (instrução, defesa e relatório) e o julgamento (art. 151, da Lei nº 8.112). O segundo, 
mais célere, somente é previsto para hipóteses de abandono de cargo, inassiduidade 
habitual e a acumulação ilícita de cargos.

1  Art. 148 da Lei 8.112/90.

2 Manual de Direito Administrativo Disciplinar (CGU). Brasília, 2012, p. 15

3 Art. 2º da Lei 8.429/92.
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3. Especificação

Constituem objeto de estudo o processamento e julgamento de Processos Administrativos 
Disciplinares no âmbito, especificamente, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), entes de Direito Público, identificados segundo o quadro abaixo:

Entidade Definição

(Lei nº 9.784/99)

Natureza Jurídica Administração Natureza da Função

INSS Entidade Autarquia                

Previdenciária

Indireta Descentralizada

SRFB Órgão Órgão do Ministério 

da Fazenda

Direta Desconcentrada

UFRJ Entidade Autarquia Cultural Indireta Descentralizada

a. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Autarquia Federal, com sede em Brasília – 
Distrito Federal, vinculada ao Ministério da Previdência Social, instituída com fundamento 
no disposto no art. 17 da Lei nº 8.029/90, tem por finalidade promover o reconhecimento, 
pela Previdência Social, de direito ao recebimento de benefícios por ela administrados, 
assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social4.

b. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB)

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) – denominação atribuída pela Lei 
nº 11.457/07 – é um órgão da administração direta específico, singular, subordinado ao 
Ministério da Fazenda, exercendo funções essenciais para que o Estado possa cumprir 
seus objetivos. É responsável pela administração dos tributos de competência da União, 
inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo 
parte significativa das contribuições sociais do País. Auxilia, também, o Poder Executivo 
Federal na formulação da política tributária brasileira, além de trabalhar para prevenir e 
combater a sonegação fiscal, o contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, 
o tráfico de drogas e de animais em extinção e outros atos ilícitos relacionados ao comércio 
internacional5.

4 Art. 1º da Portaria MPS nº 296/09

5 Conteúdo de acordo com informações próprias da instituição. Disponível em: < http://www.receita.fazenda.gov.br/SRF/ConhecaRFB.
htm>. Acesso em: 28 de agosto de 2012
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c. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), instituição de ensino, pesquisa e 
extensão, com sede na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, criada pelo 
Decreto nº 14.343/20, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro, reorganizada pela 
Lei nº 452/37, sob o nome de Universidade do Brasil, à qual foi outorgada autonomia pelo 
Decreto-Lei nº 8.393/45, passando a denominar-se Universidade Federal do Rio de Janeiro 
pela Lei nº 4.831/65, atualmente constituída de acordo com o Plano de Reestruturação 
aprovado pelo Decreto nº 60.455-A/67, é pessoa jurídica de direito público, estruturada 
na forma de autarquia de natureza especial, dotada de autonomia didático-científica, 
administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial6.

4. Problematização e casos
As chamadas questões institucionais, por muito tempo, foram negligenciadas pelas 

teorias interpretativas, pois sempre se buscou saber “o que eu faria se eu fosse juiz”7. 
Com isto, questões institucionais de significativo impacto na ordem jurídico-política não 
foram observadas nos modelos e técnicas reproduzidas ao longo da histórica jurídica 
e constitucional. O que se verifica, hoje, é a indispensável necessidade de identificar 
o que uma instituição, na conjuntura em que se encontra, precisa e pode fazer ao se 
deparar com alguma controvérsia. Entre estas questões institucionais, apresentam-
se as capacidades institucionais. Isto significa que a instituição, ao invés de idealizar a 
atividade que deve realizar, necessita compreender quais os mecanismos possui para 
desempenhar sua atividade sem produzir, por exemplo, efeitos negativos à ordem social. 
O estudo das capacidades institucionais atende a uma ideia de vícios e virtudes do 
formalismo que pode esclarecer alguns fenômenos institucionais8. O formalismo é um 
comportamento destacadamente contido, sem avançar contra previsões normativas e 
standards existentes. O lado vicioso do formalismo se apresenta quando as capacidades 
institucionais permitiriam suprir problemas que a norma não identifica ou não consegue 
superar. O lado virtuoso se apresenta quando faltam capacidades institucionais e isto é 
motivo para uma atividade mais contida, evitando-se cometer erros. 

Estes problemas institucionais impedem que se atinja de modo satisfatório os valores 
democráticos que se apresentem como pilares da ordem constitucional. Existem pelo menos 
quatro valores democráticos que podem ser reconhecidos publicamente: a imparcialidade, 
a transparência, a responsabilidade e a deliberação9. Assim, uma atividade institucional 

6 Art. 1º do Estatuto da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

7 SUNSTEIN, Cass. VERMEULE, Adrian. “Interpretation and Institution”. Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper Series, Nº 28, 2002.

8 SUNSTEIN, Cass. One Case at a Time: Judicial Minimalism in the Supreme Court. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

9 Adota-se, neste aspecto, a perspectiva de VERMEULE, Adrian. Mechanisms of Democracy: Institutional Design Writ Small. Oxford: Oxford 
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que compreenda mecanismos dirigidos a valores democráticos permitiria a estabilidade 
e desenvolvimento institucional de acordo com preceitos constitucionais. Os mecanismos, 
por sua vez, precisam, necessariamente, ter sua estruturação elaborada com base nas 
próprias capacidades institucionais de que aquela entidade dispõe, além de estarem 
cientes de seu potencial para produzir efeitos, inclusive, de modo imprevisível. 

Para especificar a problematização deste projeto, apontam-se, frente aos conceitos 
da teoria institucional destacados acima – capacidades institucionais e efeitos sistêmicos 
–, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Trata-se de uma seleção de 
três instituições com características próprias: a primeira pertence à Administração 
Pública Direta, a segunda à Administração Pública Indireta e a terceira uma autarquia 
pública Federal de regime especial, dada sua autonomia universitária. Portanto, busca-se 
analisar três instituições com perfis distintos, podendo fornecer resultados igualmente 
diferenciados. 

Cabe ressaltar que algumas limitações no plano metodológico atribuirão maior rigor 
à definição deste objeto, como sua limitação espacial à região fluminense e temporal ao 
estudo de Processos Administrativos Disciplinares encerrados nos últimos cinco anos. 

Esta pesquisa recorrerá a algumas referências basilares da teoria constitucional e 
administrativa, sob a perspectiva da teoria institucional. Busca-se compreender aquela 
experiência constitucional democrática com a finalidade de refletir sobre a realidade 
institucional brasileira e suas dificuldades práticas no processamento e julgamento dos 
Processos Administrativos Disciplinares. As instituições promovem, em suas atividades, 
a interpretação da Constituição e das normas infraconstitucionais. 

5. Objetivos
5.1 Objetivo Geral

Fornecer elementos técnico-científicos ao Ministério da Justiça que possam embasar 
possíveis readequações na gestão pública ou reformulações no campo normativo acerca 
do Processo Administrativo Disciplinar.

5.2 Objetivos Específicos

a. obter um mapeamento da forma de processamento e de julgamento dos Processos 
Administrativos Disciplinares nas instituições selecionadas – SRFB, INSS e UFRJ; 

b. compreender os principais problemas relativos aos Processos Administrativos 
Disciplinares nas instituições selecionadas, suas causas e possíveis soluções em relação 

University Press, 2007, p. 4.
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a este levantamento; e 

c. elaborar estatísticas, recursos gráficos e dados empíricos capazes de expressar 
as questões acima mencionadas como subsídio científico e acadêmico para possíveis 
alterações na gestão pública e normatização na matéria.

6. Metodologia
6.1 Perfil Metodológico

 O perfil da presente pesquisa é empírico-indutivo, para que se identifiquem 
problemas e pontos positivos na forma com que a SRFB, o INSS e a UFRJ processam 
e julgam seus Processos Administrativos Disciplinares, com a finalidade de fornecer 
subsídios científicos para possíveis alterações na gestão pública e na normatização de 
assuntos vinculados à temática.

6.2  Limitação Espacial

Considerar a atividade das instituições selecionadas correspondente à Região 
Fluminense (Estado do Rio de Janeiro).

a. Limitação Temporal: considerar os Processos Administrativos Disciplinares 
encerrados e decididos no período concernente aos últimos cinco anos, contados da data 
do início das atividades da pesquisa segundo o Cronograma de Execução.

6.3 Critérios Metodológicos Básicos

 A presente pesquisa adotará os seguintes critérios de análise, sem prejuízo de 
eventuais critérios que, ao longo das atividades, apresentem-se como indispensáveis para 
seu desenvolvimento:

6.3.1 Critérios Gerais

(i) Objeto do PAD: principais condutas para as quais são instaurados os referidos 
procedimentos; 

(ii) Tempo de duração de cada PAD em cada uma de suas fases (instauração, inquérito 
e julgamento, entre outros); 

(iii) Quantidade de recursos administrativos interpostos e análise do momento 
processual das interposições; 
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(iv) Aplicação das penalidades previstas nos casos em que foram instaurados os PAD, 
conforme a infração constatada; 

(v) Dados referentes à judicialização dos PAD, identificando suas principais causas e 
variáveis; e

(vi) Principais obstáculos observados no PAD para alcance dos objetivos esperados de 
controle, eficiência, prevenção, moralidade e repressão de ilícitos.

6.3.2 Critérios de Capacidades Institucionais

(i) Composição da Comissão Disciplinar: formação profissional e acadêmica do 
Presidente e dos demais membros;

(ii) Autoridade competente para a decisão: formação profissional e acadêmica da 
autoridade competente para decidir o procedimento disciplinar;

(iii) Quantidade de PADs: número de PADs em trâmite por ano em cada instituição 
selecionada;

(iv) Tempo de Processamento: duração média do processamento de um PAD pela 
Comissão Disciplinar;

(v) Tempo de Julgamento: duração média de julgamento de um PAD pela autoridade 
competente pela decisão;

(vi) Nível de Diligências: grau de instrução de cada PAD, devendo atender à classificação 
satisfatória, regular, ou insatisfatória; 

(vii) Fundamentação do Relatório: fundamentos legais utilizados pela Comissão 
Disciplinar para embasar seu Relatório Final, atendendo-se à classificação satisfatória, 
regular, insatisfatória; e

(viii) Fundamentação da Decisão: fundamentos legais utilizados pela autoridade 
competente para embasar sua decisão final, atendendo-se à classificação satisfatória, 
regular ou insatisfatória.

6.3.3 Critérios de Efeitos Sistêmicos

(i) Custo do Processo: verificar se há custos no processamento dos PADs nas instituições 
selecionadas e, verificando-se custos, sua média;

(ii) Dano Médio Direto: média de dano sofrido pelo erário com as irregularidades 
apuradas pelo PAD;
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(iii) Dano Médio Indireto: média de dano sofrido pelo erário com os processos judiciais 
indenizatórios contra o Estado fundados em erros e ilegalidades cometidos no âmbito das 
instituições selecionadas;

(iv) Dano Médio Anual: média entre os Danos Médios Diretos e Indiretos ao ano que 
sofrem as instituições selecionadas; e

(v) Quantidade de Judicialização: número de processos movidos contra a administração 
para anular, suspender ou invalidar decisões e processamentos de PADs.   

7. Plano de trabalho

Metodologia Básica Metodologia Detalhada

1 Organização dos 
Grupos Temáticos

Os grupos, organizados da forma disposta na Tabela 2, envolverão professores da 
Pós Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de diferentes Institu-
tos, e consultores membros dos órgãos cujos processos disciplinares constituirão 
objeto de análise. Os assistentes são pesquisadores de diferentes níveis de 
conhecimento com larga experiência em pesquisa. Os líderes de subgrupos são 
membros de grupos de pesquisa sobre instituições, com desejável experiência.

2 Levantamento de 
Normas e Regula-
mentos Internos e 
simultânea investi-
gação institucional

Serão apreciadas normas Federais pertinentes (mormente a Lei 8112/91), além dos 
regimentos internos de cada uma das instituições objeto de estudo, com destaque 
às especificidades normativas e procedimentais. As consultorias atuarão em pa-
ralelo na caracterização dos procedimentos administrativos em efeitos práticos. 

3 Estudo  com -
parado de legis-
lação pertinente

Far-se-á estudo comparado de legislações estrangeiras, de países latino-
americanos, europeus e norte-americanos, par fins de identificação de as-
pectos particulares, que possam servir a propostas legislativas reformadoras. 

4 Levantamento dos 
dados existentes 
nos órgãos e/ou cri-
ação dos mesmos

O levantamento dos dados consistirá na valoração teórica dos da-
dos disponibilizados pelos órgãos envolvidos na pesquisa, se ex-
istentes, ou na consecução e ulterior valoração dos mesmos.

5 Análise dos dados 
coletadas e das en-
trevistas realizadas

Os dados coletados e informações oriundas das entrevistas com membros 
envolvidos no Processo Administrativo Disciplinar de cada uma das insti-
tuições objeto de estudo serão mapeados, e sistematicamente tratados.

6 Criação de gráficos 
e curvas estatísticas

Serão elaborados gráficos e curvas estatísticas a partir dos da-
dos coletados e do mapeamento processual da etapa anterior.

7 Relatoria A etapa final do trabalho, qual seja a relatoria, consistirá na apresentação 
sintética dos momentos anteriores da pesquisa, e elaborará conclusivamente 
a funcionalidade, correição, atendimento de pressupostos democráticos e ca-
pacidades institucionais dos promotores do Processo Administrativo Disciplinar.
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8. Equipe de execução

8.1. Atribuições de Execução

a. Coordenação Geral de Pesquisa

 É exercida pelo proponente do presente projeto, responsabilizando-se nos termos 
do edital na condução e conclusão da pesquisa e na aplicação dos recursos.

b. Pesquisadores Adjuntos

 Dois pesquisadores especialistas em Direito Administrativo auxiliarão a execução 
da pesquisa, fornecendo subsídios teóricos e experimentais essenciais ao desenvolvimento 
adequado da pesquisa. 

Figura – Equipe de execução de pesquisa (UFRJ – PAD) 
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c. Coordenação Executiva 

 A Coordenação Executiva da pesquisa será exercida por um pesquisador em 
Direito com experiência de três anos em pesquisa, com significativa produção científica 
em periódicos especializados contemplados pelo conceito qualis da CAPES, que auxiliou 
diretamente na estruturação do LETACI e registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFRJ e no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.

 A Coordenação Executiva da pesquisa tem a responsabilidade de gerenciar e 
controlar a metodologia e a atividade em geral desempenhada pelos responsáveis pela 
área técnica de desenvolvimento, garantindo resultados e conclusões satisfatórias no 
prazo do Cronograma de Execução. Supervisiona relatórios parciais e final, levantamento 
de dados, aplicação e uniformização da metodologia, aplicação de questionário e execução 
de entrevistas, elaboração de gráficos estatísticos que auxiliem os resultados finais da 
pesquisa. 

d. Analistas Técnicos 

    O corpo de Análise Técnica será composto por um contingente de mestrandos e 
graduandos em Direito coordenados pelo proponente, com experiência de cerca de dois 
anos e já vinculados ao LETACI, inclusive registrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFRJ e no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

     São tarefas de Análise Técnica a execução da metodologia definida pelo projeto com o 
levantamento de dados, análise da documentação, sistematização preliminar de dados 
obtidos, entre outras tarefas iniciais. Os analistas técnicos serão distribuídos para atender 
a demandas executivas pertinentes às Divisões respectivas de cada uma das instituições 
selecionadas – SRFB, INSS e UFRJ. 

II -  DA PESQUISA EMPÍRICA

1. Quanto aos trabalhos realizados – Questões 

Gerais

Durante o mês de março, o Coordenador Geral da pesquisa promoveu um deslocamento 
até o Distrito Federal para realizar duas conferências que se puderam agendar com 
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autoridades correcionais da RFB e do INSS, aproveitando o ensejo para comparecer ao 
Ministério da Justiça para fins de troca de informações. 

No dia seis de março de 2013, de 16h00 às 18h00, realizou-se a conferência agendada 
com Leonardo Abras, Coordenador Disciplinar da RFB. No dia 7 de março, de 10h00 às 
11h30, efetivou-se a conferência com Silvio Gonçalves Seixas, Corregedor Geral do INSS. 
Ambas as autoridades se apresentaram especialmente preocupadas com a preservação do 
sigilo de informações funcionais, porém, autorizando a realização da pesquisa empírica com 
os autos físicos sob as dependências regionais. Em contrapartida, as autoridades exigiram 
o estabelecimento de horários pré-definidos e que não prejudicassem o funcionamento 
das repartições, além da comunicação às autoridades regionais do pessoal responsável 
pelo contato direto com os processos. Além disso, demais ajustes deveriam ser tratados 
com as autoridades regionais. 

No mesmo dia, o Coordenador Geral da pesquisa compareceu ao Ministério da Justiça 
para informar as autorizações recebidas das coordenações correcionais respectivas, 
noticiando, ainda, as imposições realizadas e a necessidade de tratar com as autoridades 
regionais sobre a matéria. 

1.1 Núcleo UFRJ

Entre as instituições-objeto, aquela que primeiro permitiu a execução da dimensão 
empírica da presente pesquisa foi a UFRJ. Houve acesso direto a autos disciplinares nesta 
entidade, embora não tenham sido os mais apropriados para empreender as análises 
planejadas pela equipe. De qualquer modo, informações foram obtidas e é possível 
promover determinadas afirmações acerca de nosso objeto, considerando especificamente 
esta instituição, com certa segurança. Mesmo desconhecendo os motivos para essa 
efetividade, a apresentação de pesquisadores vinculados a uma Universidade Federal, 
financiados pelo Ministério da Justiça e chancelados pelas últimas instâncias correcionais 
dos respectivos órgãos, munidos de com carta de apresentação, projeto de pesquisa e 
demais instrumentos, não foi suficiente para, em todo esse tempo, ter acesso ao material 
requerido. 

Dando continuidades às exemplificações especificamente no caso da UFRJ, a autonomia 
universitária oferece severos problemas à organização disciplinar universitária. Em 
conferência realizada com o Pró-Reitor de Pessoal da UFRJ, foi alegado que há sindicâncias 
que, ao invés de serem convertidas em Processos Administrativos Disciplinares, são 
arquivadas na própria unidade acadêmica e, sob o argumento da autonomia universitária, 
a Pró-Reitoria sequer toma ciência deste fato. Além disso, o sistema eletrônico de 
acompanhamento de processos da UFRJ possui falhas em sua dimensão arquivológica. 
Os três problemas narrados acima parecem demandar um cuidado mais próximo da 
legislação Federal para que sejam combatidos perante as instituições-objeto e as demais.
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Em relação à UFRJ, particularmente, houve uma receptividade mais favorável, embora 
o apoio aparente certa formalidade. O primeiro contato com a PR-4 foi positivo. Com o 
início dos trabalhos, foi estabelecida à equipe a limitação de um dia por cada semana, 
preferencialmente, às sextas-feiras. A equipe compreende completamente a necessidade 
de respeitar a rotina de trabalhos já existente naquela repartição pública, que acumula 
suas funções com atendimento ao público em matéria de servidores aposentados e 
pensionistas. Ademais, na primeira visita, foi promovida uma entrevista com servidores 
lotados na repartição para compreender problemas institucionais enfrentados na matéria. 
Além desta limitação que dificulta o desenvolvimento da pesquisa, os autos que foram 
disponibilizados durante tais visitas eram Processos Administrativos Disciplinares recém 
instaurados e, portanto, pouco material pode ser extraído através do Formulário Analítico. 
Somente na última visita realizada antes do encaminhamento do Relatório Parcial dessa 
pesquisa foi descoberta a possibilidade de firmar uma rotina de trabalhos com a PR-4 e 
a PR-6, a que se vincula a DGDI, e o acesso maior ao arquivo da UFRJ. Desse modo, havia 
a expectativa de que maior contingente de dados seria extraída ao longo das próximas 
visitas, mas é preciso destacar, desde já, que grande parte dos autos obtidos por meio 
dessa rotina eram pouco adequados aos objetivos e à metodologia concebidos, sobretudo 
porque o número de processos em rito sumário era desproporcionalmente elevado. 

  
1.1.1 Conferência com o Pró-Reitor de Pessoal da UFRJ

A conferência com o Professor Roberto Gambine, Pró-Reitor de Pessoal da UFRJ, ficou 
agendada para o dia 4 de março de 2013. Nesta ocasião, a equipe de pesquisa apresentou 
ao Pró-Reitor os aspectos gerais da pesquisa, a carta de acordo do Ministério da Justiça 
e o Formulário Analítico. Na sequência, foram apresentados à equipe alguns servidores 
da PR-4 e as instalações do órgão. 

Esta não foi a instituição mais preocupada com o sigilo das informações funcionais. 
Em princípio, a PR-4 apresentou-se como disposta a colaborar com a pesquisa, mas não 
houve um apoio efetivo. 

Algumas questões foram apontadas durante essa reunião, como a concentração de 
Processos Administrativos Disciplinares sob o rito sumário na PR-4, enquanto outros, 
sob o rito ordinário, ficariam distribuídos pelas unidades acadêmicas. Durante a reunião, 
questionou-se sobre a utilização de critérios normativos para fins de distribuição de 
competências na instituição, repetindo a pergunta aos demais servidores do órgão em 
visitas posteriores. Nenhuma resposta consistente foi dada, levando-se à conclusão de 
que qualquer intento de consagrar o princípio do juiz natural, como defende a doutrina 
especializada, em matéria administrativo-disciplinar, resta prejudicada. 

A PR-4 reclamou da existência de pluralidade de sistemas de informação, o que, em 
algumas ocasiões, oferece dificuldades na importação de dados. São utilizados, além do 
Sistema de Acompanhamento Processual (SAP), que já apresenta problemas em particular, 
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o SIAPE, além de outros dois sistemas informatizados exigidos pela CGU e pelo Tribunal de 
Contas da União. A maior parte dos processos sumários analisados pela PR-4 advém de 
comunicações mantidas com estas instituições, que avaliam questões como acumulação 
ilícita de cargos públicos. 

1.1.2 Reuniões na FND para instruir os Analistas Técnicos

Nos dias 5 e 14 de março, foram realizadas reuniões com os Analistas Técnicos, 
bolsistas e voluntários, para fins de continuar o trabalho de instrução iniciado na primeira 
fase da pesquisa. 

Após explicações acerca de matéria disciplinar e processual disciplinar, os mesmos 
foram alertados sobre possíveis dificuldades práticas e metodológicas que poderiam ser 
encontradas durante a aplicação do Formulário Analítico, sugerindo soluções uniformes 
que não prejudicassem os resultados da pesquisa. 

Concentrou-se na instrução relativa, particularmente, à UFRJ, dada a maior concretude 
do acesso aos Processos Administrativos Disciplinares desta instituição-objeto. Demais 
esclarecimentos puderam ser sanados no momento da extração de dados empíricos.

1.1.3 Comissões de Assessoramento

Considerando a desconcentração administrativa existente no plano da UFRJ em 
matéria de Processos Administrativos Disciplinares, mesmo sabendo que o maior volume 
de autos arquivados se encontra na PR-6, muitos autos sequer chegam ao conhecimento 
das Pró-Reitorias. Devido a esse motivo, duas Comissões de Assessoramento, entre os 
Analistas Técnicos, foram constituídas, para fins de aproximação da equipe da pesquisa 
às unidades acadêmicas da UFRJ. 

A função primária dessas Comissões é sondar a dimensão dos processos não remetidos 
a órgãos centralizadores, de hierarquia superior à direção das unidades acadêmicas. Uma 
reunião com a Decania do Centro de Ciências da Saúde foi agendada, mas cancelada pelo 
próprio órgão. Em seguida, uma reunião com a Direção da Escola de Música foi efetivada, 
tomando-se ciência da existência de somente um PAD naquela unidade que atendesse 
aos recortes metodológicos da pesquisa. A reunião agendada com a Direção da Faculdade 
Nacional de Direito foi consumada, informando-se a existência de 20 autos compatíveis 
com o recorte da pesquisa, estando dois destes sendo processados. 

1.1.4 Análises in loco 

Em relação à UFRJ, dentro do interregno entre a autorização do Pró-Reitor de Pessoal 
e o prazo para entrega do presente Relatório Final dentro das limitações impostas pela 
Administração, foi possível realizar quatro visitas à PR-4 para aplicação do Formulário 
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Analítico aos autos físicos disponibilizados. 

Na primeira visita, já se esperava o acesso aos autos físicos da repartição, mas, 
como a aplicação do Formulário Analítico depende de conexão à internet, a mesma não 
pode ser realizada, porque a rede de wi-fi da Reitoria apresentava problemas técnicos, 
solucionados até a próxima visita. Visando aproveitar o deslocamento de parte da equipe 
ao local, os servidores administrativos do setor foram questionados sobre os problemas 
que costumam enfrentar em suas rotinas de trabalho em matéria disciplinar. O sumário 
dessas informações se encontra no tópico a seguir. 

A segunda e a terceira visitas ocorreram nos dias 15 e 22 de março, já sendo possível, 
na primeira, a aplicação do Formulário Analítico aos autos disponibilizados. Conforme 
já indicados acima, os Processos Administrativos Disciplinares oferecidos pela PR-4 não 
eram os mais apropriados para a pesquisa, pois eram recém-instaurados, todos sobre 
assuntos muito aproximados e de rito sumário. O resultado dessas primeiras análises, que 
se repetiram na segunda e na terceira visitas, foi a prospecção de dados muito similares 
e aquém do nível de informações que poderiam ser extraídas pelo Formulário Analítico. 

Como também já foi mencionado, na terceira visita à PR-4, foi ajustada uma rotina de 
trabalho semanal com o apoio da PR-4 e da PR-6, o que favorecerá expressivamente os 
resultados da pesquisa perante a UFRJ. 

Na quarta e última visita, obteve-se acesso aos autos findos que estavam arquivados. 
Oportunamente, em momento anterior, foi verificado pelo grupo de pesquisa a dificuldade 
de se trabalhar com Processos Administrativos Disciplinares em trâmite, haja vista que, 
quase em sua totalidade, versavam sobre mesmo assunto, restando pouquíssima abertura 
para o enriquecimento da pesquisa. Naquele momento, foram analisados 12 expedientes 
pré-selecionados por meio do Sistema SAP-UFRJ, com os filtros verificados no Anexo II.

1.1.5 Obtenção de informações internas com servidores da UFRJ

Entre as principais informações extraídas de conversas mantidas com os servidores 
administrativos da UFRJ, podem ser apontadas as seguintes: (i) os principais processos 
disciplinares depositados na PR-4 são de assuntos como acumulação ilícita e abandono 
de cargos, devido às comunicações mantidas com CGU e TCU; (ii) devido a problemas 
existentes em setores de protocolos e o comum não recebimento de memorandos enviados 
pela SAPD, há cerca de um ano, os próprios assistentes administrativos da repartição são 
responsáveis por executar a citação pessoal dos acusados, em cada unidade acadêmica, 
por determinação do TCU; (iii) não há rígidos critérios definindo os órgãos da UFRJ 
responsáveis pelo trâmite e pelo arquivamento dos Processos Administrativos Disciplinares, 
por matéria, havendo processos disciplinares diversos distribuídos e arquivados nas 
unidades acadêmicas, na própria PR-4 e no acervo da DGDI da PR-6; (iv) a estrutura física 
de que dispõe a SAPD, no interior da Divisão de Legislação, é compartilhada com outros 
órgãos, inclusive, o responsável por gerenciar processos de aposentadoria e pensão 
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de toda a UFRJ, gerando a necessidade de atendimento ao público por duas vezes na 
semana; (v) há relatos de que a prescrição das infrações disciplinares são comuns, devido 
a demora no processamento destes autos, tendo em vista o déficit de recursos humanos, 
físicos e materias; (vi) os sistemas de informação utilizados pela repartição desginada a 
atuar com matéria disciplinar apresentam alta complexidade no lançamento regular de 
dados, o que, associado à falta de preparo específico de alguns servidores, gera problemas 
em médio e longo prazo; (vii) há demanda na repartição por funcionários qualificados 
com formação jurídica que auxiliem as atividades do órgão; (viii) a uniformização dos 
atos administrativos deste órgão e o respectivo controle não são satisfatórios; e (ix) há, 
em princípio, interferência de relações intersubjetivas nos trabalhos efetuados pelas 
comissões processantes. 

1.1.6 Análise do SAP da UFRJ

Tendo em vista a possibilidade de o SAP oferecer dados gerais sobre os processos 
disciplinares distribuídos pela UFRJ, um dos Analistas Técnicos ficou responsável por sua 
análise em particular. Esgotada a prospecção de informações referentes a este sistema, o 
bolsista retornou à rotina de aplicação do Formulário Analítico. Os parâmetros de análise 
foram definidos conforme as possibilidades oferecidas pelo sistema de informação e 
organizados em critérios ordenados elaborados a fim de escolher de modo justificado os 
autos que seriam requisitados para análise.

1.1.7 Organização de rotina de trabalho semanal com PR-4 e PR-6

A rotina de trabalho semanal estabelecida entre a PR-4 e a PR-6 foi responsável por 
proporcionar avanços significativos da dimensão empírica da pesquisa perante a UFRJ. 
Após ciência de que a maior parte dos autos da UFRJ se arquivam na DGDI, buscou-se 
um ajuste com o chefe do arquivo e os demais funcionários da PR-4, que devem realizar o 
desarquivamento. Preservando-se a rotina interna de cada repartição, ficou estabelecido 
que, a cada semana, uma listagem contendo 20 processos, mais dez suplentes, seria 
remetida a servidores lotados na PR-4, que, toda quarta-feira, promoveriam a requisição 
de desarquivamento dos autos selecionados por meio de busca no SAP. Às sextas-feiras, 
os autos requisitados estariam disponíveis na DGDI para retirada diretamente pelos 
membros da equipe de pesquisa, após contato com o chefe do arquivo. A equipe de 
pesquisa constantemente se deparava com ocasiões em que os processos requisitados 
ofereciam propriedades diversas da esperada segundo a busca realizada no SAP e, 
da mesma maneira, também era comum que determinados autos listados na guia de 
desarquivamento não fossem encontrados no arquivo, impossibilitando a avaliação destes.

 
Os principais benefícios dessa rotina firmada seriam a regularidade numérica de 

processos aptos à aplicação do Formulário Analítico e a maior compatibilidade dos autos 
com os quesitos elencados no mesmo instrumento, proporcionando resultados de maior 
consistência em termos de quantidade e qualidade. 
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1.1.8 Legislação aplicável à instituição

Para uma melhor caraterização dos parâmetros normativos de análise, foram 
catalogadas as legislações Federais atinentes à organização da instituição, bem como 
os Decretos Federais.

Normas gerais de instituição da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Decreto Federal nº 14.343/20                                                        Institui a Universidade do Rio de Janeiro

Lei Federal nº 452/37                                                                            Organiza a Universidade do Brasil

Lei Federal nº 4.831/65                      Dispõe sobre as novas denominações das Universidades Federais das 

cidades do Rio de Janeiro e de Niterói

Estatuto da UFRJ                                                 

Regimento Geral da Universidade Federal do Rio de Janeiro                Aprovado pelo Parecer nº 299/70 do 

Conselho Federal de Educação

Legislação referente a Processo Administrativo

(Aplicável à UFRJ)

Decreto Federal nº 20.910/32 Regula a prescrição quinquenal

Lei Federal nº 8.112/90 Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas Federais

Lei Federal nº 8.429/92 Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

Administração Pública direta, indireta ou fundacional 

e dá outras providências

Lei Federal nº 8.911/94 Dispõe sobre a remuneração dos cargos em comissão, 

define critérios de incorporação de vantagens de que 

trata a Lei nº 8.112/90, no âmbito do Poder Executivo, 

e dá outras providências
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Lei Federal nº 9.527/97 Altera dispositivos das Leis nºs 8.112/90, 8.460/92, 

e 2.180/54, e dá outras providências

Lei Federal nº 9.784/99 Regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal

Lei Federal nº 10.048/00 Dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e dá outras providências

Outros atos normativos atinentes à UFRJ

Decreto-Lei nº 465/69 Estabelece normas complementares à Lei nº 5.539/68 

e dá outras providências

Decreto Federal nº 1.171/94 Aprova o Código de Ética Profissional do servidor 

público civil do Poder Executivo Federal

Decreto Federal nº 1.590/95 Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da 

Administração Pública Federal direta, das autarquias 

e das fundações públicas Federais, e dá outras 

providências

Decreto Federal nº 1.867/96 Dispõe sobre instrumento de registro de assiduidade 

e pontualidade dos servidores públicos Federais da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, e dá outras providências

Decreto Federal nº 5.707/06 Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento 

de Pessoal da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos 

da Lei nº 8.112/90

Decreto Federal nº 6.944/09 Estabelece medidas organizacionais para o 

aprimoramento da Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, dispõe sobre normas 

gerais relativas a concursos públicos; organiza sob 

a forma de sistema as atividades de organização 

e inovação institucional do Governo Federal, e dá 

outras providências

Decreto Federal nº 7.675/12 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 

Funções Gratificadas do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão
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Como pode-se verificar, as normas legais acima indicadas demonstram que não há 
qualquer ato mais específico que auxilie a instituição a compreender as especificidades 
que a persecução disciplinar adquire. Isto aponta um problema de ordem institucional: 
tendo em vista os eventos apurados pelo grupo de pesquisa, bem como pelas informações 
vislumbradas em sítio eletrônico da UFRJ, não se verificou a existência de atos normativos 
regulamentares específicos para as rotinas e problemas hodiernos da instituição em 
particular.

Em verdade, há diversas matérias que, a princípio, são rotineiras à entidade, tais 
como questões técnicas atinentes à acumulação de cargo. Nestes casos, a questão 
prejudicial a ser enfrentada sempre pondera se efetivamente seriam cumuláveis os 
cargos ocupados por um determinado servidor, averiguando-se se a hipótese subjacente 
não estaria enquadrada na exceção à proibição contida no artigo 37, XVI e suas alíneas 
da Constituição Federal10. Portanto, poderia a UFRJ tentar dar uniformidade às decisões 
quanto à acumulação, haja vista que, a possibilidade de acumulação é matéria recorrente 
e pode suscitar posicionamentos distintos se não uniformizada11. 

Ademais, para que seja possível a pretendida acumulação, também deve ser verificada 
a compatibilidade de horários da jornada de trabalho exercida, pois, conforme se infere 
do permissivo constitucional, tal compatibilidade é necessária para a acumulação lícita 
de cargos12. 

Em suma, como 90% do volume processual contido na Pró-Reitoria de Pessoal cinge-se 
a questões desta ordem de matéria, seria interessante estabelecer um norte interpretativo 
quanto aos pontos, dando-se, assim, uniformidade ao entendimento13.

1.2 Núcleo da RFB – Superintendência Regional da 7ª Região Fiscal

1.2.1 Conferência com o Corregedor da 7ª Região Administrativa da Receita Federal

Em 18 de abril de 2013, realizou-se conferência com o Chefe do Escritório da 
Corregedoria da 7º Superintendência Regional. Foi permitido que a equipe de pesquisa 

10 De acordo com a Constituição Federal de 1988: “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: (...) XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, 
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. (...) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissão 
regulamentada”.

11 Para averiguar a ocorrência de acumulação de cargos: (i) as carreiras deverão estar bem delineadas, afastando qualquer dúvida da 
Administração quanto à sua categorização; bem como (ii) deverão ser regulamentadas, no caso da alínea ‘c’; e, por fim, (iii) a compatibilidade 
de horários, sem quaisquer prejuízos para o desempenho de ambas as atribuições.

12 “A compatibilidade de horários é requisito indispensável para o reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos. É ilegal 
a acumulação dos cargos quando ambos estão submetidos ao regime de 40 horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva”. Cf. MS 
nº 26.085-8, STF, Tribunal Pleno. Rel. Min. Cármen Lúcia. Julg. 7.4.2008. DJ, 13 jun. 2008.

13 Em entrevista, um dos funcionários da PR-4 levantou exatamente esta hipótese. Ao trazer sua experiência da rotina administrativa 
experimentada naquele órgão, o servidor suscitou a ausência de qualquer unidade/parametrização de tais casos de acumulação, chegando, 
inclusive, a afirmar que por vezes houve divergência entre decisões bastante similares.
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pudesse analisar alguns processos que seguiriam para o arquivo. Ficou marcada para 
início de maio nova reunião com a equipe de funcionários, notadamente com o Sr. Marcos 
Teixeira, para análise de outro contingente de Processos Administrativos Disciplinares 
findos no exercício de 2012.  

1.2.2 Análises in loco

Foi permitido pelo órgão a coleta de dados dos processos disciplinares findos em 
2011 e 2012, com o acompanhamento supervisionado de servidor colocado à disposição 
da equipe de pesquisa. Buscou-se obter dados de aproximadamente 50 processos findos. 
Não foi disponibilizada para a equipe a análise dos Processos Administrativos Disciplinares 
em andamento.

1.2.3 Legislação aplicável à instituição

Dentre diversos atos normativos produzidos para a instituição, a principal diretriz 
organizacional se encontra na Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, que aprova o 
Regimento Interno da RFB. Esta já foi alvo de seis alterações, sendo a última datada de 
27 de março de 201314. 

1.3 Núcleo INSS

1.3.1 Agendamento de reunião

Em 15 de maio de 2013, foi agendada reunião com o Corregedor Regional Substituto, Sr. 
Jorge Luiz Mota Silva. Naquela oportunidade, somente foi disponibilizada uma amostragem 
de 15 processos para aplicação do Formulário Analítico. Após conferência realizada junto 
à CGU, a Coordenação Geral da pesquisa requereu ao Assessor da Corregedora Setorial 
da Área da Previdência Social que reiterasse o pedido de acesso irrestrito aos expedientes 
findos, de forma a possibilitar o levantamento de dados. Após a intervenção, a equipe de 
pesquisa foi melhor acolhida pela instituição-objeto, viabilizando a prospecção de dados 
concernentes à sua atividade disciplinar, no que se refere aos processos encerrados e 
arquivados. 

1.3.2 Análises in loco

Considerando a tardia anuência das autoridades regionais do INSS, a execução da 
dimensão empírica da pesquisa somente foi iniciada ao longo da última etapa do cronograma 
de execução estabelecido perante a SAL/MJ. Consciente deste fator problemático, uma 
intensa rotina de trabalhos foi organizada para que os Analistas Técnicos pudessem levantar 

14 A RFB disponibiliza de forma racional e organizada todos os atos normativos atinentes à instituição neste sítio eletrônico: <http://www.
receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2012/MinisteriodaFazenda/portmf203.htm>. Acesso em: 21 de abril de 2013.
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um número significativo de dados para posterior análise. A coleta de dados disciplinares 
abrangeu o período entre 2009 e 2012, e sua execução foi operada com a supervisão de 
uma servidora especialmente designada para este acompanhamnto. Apesar do curto 
período pelo qual a prospecção de dados foi autorizada, a equipe de pesquisa conseguiu 
obter efetivar a análise de 70 processos findos. 

1.3.3 Legislação aplicável à instituição

Dentre diversos atos normativos produzidos para a instituição, a principal diretriz 
organizacional se encontra na Portaria MPS nº 296/09, que aprova o Regimento Interno 
do INSS. 

2. Manutenção dos critérios metodológicos da 
pesquisa

Pode-se afirmar que há a manutenção dos critérios metodológicos da pesquisa 
engendrada, sendo que a alteração de cronograma foi devida unicamente aos entraves 
burocráticos infinitos com os quais o grupo de pesquisa teve de lidar.

2.1. Quanto aos critérios de seleção por amostragem

Imaginou-se, em princípio, que a dimensão do universo material da pesquisa somente 
poderia ser compreendida após o ingresso no interior das instituições-objeto, tendo em 
vista a necessidade de se considerar fatores como a estrutura da repartição em que se 
desenvolvem os trabalhos, a rotina de trabalhos nela existente e o recurso a sistemas de 
acompanhamento processual. Esta predição foi confirmada, pois o contato proporcionado 
com a UFRJ permitiu a concepção de um método de seleção aparentemente eficaz. 

A Universidade recorre, de fato, a um sistema de informação para gerenciar o andamento 
de seus procedimentos em geral, o que inclui os de natureza disciplinar, o SAP. De início, há 
problemas no sistema, como a não observância de normas de arquivologia padronizadas 
pelo Arquivo Nacional no ato de indexação dos processos, mas sua abrangência e sua 
disposição dos processos por assunto é um ponto aparentemente favorável à pesquisa. 

Os critérios de seleção dos Processos Administrativos Disciplinares devem ser 
concebidos de acordo com as particularidades de cada instituição-objeto. No caso da 
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UFRJ, em especial, foi possível estabelecer, além de uma rotina de trabalhos com o apoio 
da PR-4 e da PR-6, uma listagem de preferência por assuntos. Pretende-se não excluir 
processos de natureza disciplinar da pesquisa, sem deixar, entretanto, de otimizar as 
escolhas, pois alguns assuntos podem oferecer autos mais compatíveis com seu escopo. 
Primeiramente, foi estabelecida uma preferência por processos já arquivados, dando-se 
ênfase àqueles disponíveis na DGDI em relação aos que tramitem na SAPD. Além disso, 
foi organizada uma lista de preferência contendo os oito itens potencialmente mais 
relacionados à pesquisa em ordem de preferência para seleção. 

A Administração Universitária se comprometeu em promover o desarquivamento de 
20 autos por semana, além de fornecer aqueles que transitem na repartição. A lista de 
preferência contém oito itens e, em princípio, ficou estabelecido que dois de cada deverão 
ser requisitados semanalmente. Esgotada a oferta de autos interessantes à pesquisa em 
algum dos itens, as requisições deverão atender à ordem de preferência. Assim, esgotando-
se, por exemplo, cinco itens da listagem, os primeiros cinco deverão receber um adicional 
cada em sua carga para aquela requisição. A lista de preferência mencionada, elaborada 
conforme os assuntos disponíveis no SAP, é a seguinte: (i) Processo Administrativo 
Disciplinar; (ii) Advertência ou Penalidade; (iii) Comissão de Inquérito; (iv) Demissão; (v) 
Desvio; (vi) Abandono de Cargo; (vii) Inassiduidade; (viii) Acumulação. 

É necessário destacar, ainda, que a UFRJ não atende a regramentos rigorosos quanto 
à concentração/desconcentração de seus processos disciplinares. Embora o acervo da 
DGDI seja o de maior vulto, há Processos Administrativos Disciplinares tramitando e 
outros arquivados nas próprias unidades acadêmicas da Universidade. 

A mesma experiência não foi observada nas outras instituições-objeto. Por um lado, não 
foi disponibilizado acesso a um sistema de informação, na RFB e no INSS, que permitisse 
filtragem de autos a se analisar e, por outro lado, os autos foram fornecidos diretamente 
pelos agentes responsáveis pela supervisão das atividades. Na RFB, em particular, somente 
foi possível ter acesso aos processos administrativos disciplinares concluídos em 2011, 
somando-se um total de 32 feitos. Assim, não houve gama diversificada de matérias, 
bem como não foi oportunizado à equipe coletar dados outros atinentes a peculiaridades 
processuais. No INSS, por sua vez, foi oportunizada a coleta de dados referentes a 70 
Processos Administrativos Disciplinares. A seleção dos PADs foi feita na tentativa de lograr 
diversas tipificações de conduta, das mais variadas possíveis na entidade, preservando-se 
um numerário relativamente proporcional entre todos. 
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2.2. Quanto às dificuldades de aplicação do 
Formulário On-line

 Não se pode esquecer dos diversos entraves para a aplicação do instrumento de 
coleta de dados, principalmente porque seu sistema de armazenamento de dados após 
coleta somente funciona on-line. Isso causou problemas à equipe de pesquisa, que não 
contou com rede wireless nas instituições para poder gerar seus formulários, com excessão 
do caso da UFRJ. 

 
Essa dificuldade foi transposta com a utilização, por alguns pesquisadores, de 

seu próprio sistema de internet 3G, normalmente utilizado para uso pessoal. Outros 
Analistas Técnicos, no entanto, tiveram de utilizar uma cópia impressa do formulário para 
preenchimento dos dados com subsequente aplicação destas informações na plataforma 
on-line.

 
Tal dificuldade não foi verificada inicialmente e, portanto, estava desconsiderada. No 

entanto, é interessante pensar que muitas entidades, mesmo que possuam rede wireless, 
não a disponibilizaram para a pesquisa.  

3.  Dos resultados obtidos 

3.1 Dados levantados pelo Sistema CGU-PAD

3.1.1. Metodologia

 Conforme previamente relatado, a reunião ocorrida em Brasília com os servidores 
responsáveis pela alimentação e gerenciamento do CGU-PAD oportunizou discutir as 
limitações informacionais do sistema frente às informações indicadas no Formulário 
Analítico. 

 
O Formulário Analítico foi detidamente analisado pelos servidores, que prontamente 

indicaram, dentre as limitações informacionais do sistema, quais dados seriam possíveis de 
serem levantados e quais não seriam. Para tanto, os critérios metodológicos estabelecidos 
foram os mesmos inicialmente ajustados. 

 
O termo inicial para levantamento dos dados remonta ao ano de 2009, quando o Sistema 

CGU-PAD foi obrigatoriamente institucionalizado para toda a Administração Pública Federal 
Direta e Indireta. Todos os processos da amostragem são findos. 

 
Além do mais, foi ainda possível extrair dados de ordem correcional, que originalmente 

não constavam do formulário de pesquisa. No entanto, dadas as circunstâncias de se 

Volume 49 I.indd   119 13/11/2013   17:01:56



120

PENSANDO O DIREITO, n° 49 

averiguar a performance disciplinar das entidades estudadas, tal acréscimo de informações  
foi considerado oportuno e de necessária inclusão na pesquisa em tela. 

 
Quanto aos dados referentes à UFRJ, foi informado pelos servidores responsáveis 

necessária cautela quanto às informações levantadas, haja vista que o CGU-PAD não é 
devidamente utilizado naquela instituição. Portanto, os dados não podem ser considerados, 
prontamente, como fidedignos. 

3.1.2. Dos Dados 

a. Capacitação de Servidores, Inspeções Correcionais e Reintegrações

A capacitação de servidor é fator intrainstitucional indispensável para a organização e 
disciplina. Chama a atenção o valor zero atribuído à UFRJ, que, pela leitura dos dados, não 
teve nenhum servidor capacitado pela CGU para atuar diretamente na seara disciplinar. 

 
Também chama a atenção o valor “1” atribuído à UFRJ quanto ao número de inspeções 

correcionais, enquanto INSS foi inspecionado uma vez ao ano15. 

15 Aparentemente, esta é a média, mas é possível interpretar que houve mais de uma inspeção por ano.
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b. Quantitade de Processos Instaurados
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c. Resultado de PADs concluídos entre 2009 e 2012
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d. Resultados de Sindicâncias Acusatórias
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e. Resultados de Ritos Sumários

Volume 49 I.indd   127 13/11/2013   17:02:01



128

PENSANDO O DIREITO, n° 49 

f. Fundamentação das Penalidades Expulsivas Aplicadas
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III – CONCLUSÕES E PROPOSTAS FINAIS

1. Conclusões Gerais e Específicas da Pesquisa
Os resultados trazidos pelo levantamento empírico possibilitam concluir alguns 

pontos mais sensíveis sobre o tratamento do Direito Disciplinar no ordenamento jurídico 
brasileiro, notadamente em âmbito Federal.

São conclusões gerais da pesquisa:

(i) É falsa a alegação de que os problemas nodais do processo administrativo disciplinar 
estão calcados na legislação disciplinar anacrônica e incompleta. As experiências da RFB e 
do INSS demonstram que o desempenho da persecução disciplinar evidentemente tangencia 
problemas normativos e, no entanto, há amadurecimento e experiência institucionais para 
encontrar caminhos diversos que auxiliem no desempenho da atividade disciplinar com 
eficiência e economicidade;

(ii) Não é possível pensar institucionalmente sem avalizar os influxos externos que 
chegam às instituições analisadas. Isto porque as instituições são consideradas sistemas, 
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possuindo um complexo fluxo informacional interno e externo que constroem seus 
mecanismos de funcionamento. Em outras palavras, quer-se dizer que não somente há 
diretriz normativa que pauta minimamente a atuação e desempenho da entidade, mas 
há espaço institucional para esta construir suas rotinas de gerenciamento e políticas de 
gestão; 

(iii) A institucionalização de política de gestão disciplinar é imprescindível para o 
robustecimento da entidade, devendo ser aperfeiçoada continuamente e mantida sob o 
foco de todos os agentes envolvidos na atividade correcional; e

(iv) As instituições devem estar cientes de suas deficiências e virtudes, de forma a 
permitir pensar melhores mecanismos para o desempenho da prestação disciplinar. A 
autocrítica institucional – mecanismo de responsividade16 – , com o auxílio de órgãos de 
controle, são essenciais para que se possa lograr êxito na avaliação do desenho existente 
e daquele que se pretende construir.

São conclusões específicas da pesquisa quanto à execução do projeto:

(v) Há uma expressiva dificuldade burocrática afetando a execução da pesquisa partindo 
das autoridades regionais da RFB e do INSS, devido à preocupação com o sigilo das 
informações funcionais nessas instituições, autorizando declarar que a matéria é vista 
com elevado grau de desconfiança;

(vi) Apesar de se ter obtido autorização da RFB para o levantamento de dados, há 
limitações impostas que tornam a empreitada morosa e dificultosa para os pesquisadores;

(vii) Há grande lentidão no atendimento à equipe por parte das instituições-objeto, 
que tende a ser semelhante à velocidade e à qualidade do serviço prestado a seu público, 
um prazo exíguo para execução e conclusão da pesquisa, além de outros fatores, como 
limitação de um dia de trabalho por semana, dificultando a realização dos trabalhos 
empíricos na UFRJ;

(viii) A Lei de Acesso à Informação não aparenta ser de ampla e irrestrita aplicação 
pelas entidades da Administração Direta e Indireta17. Há, ainda, diversos questionamentos 
sobre sua aplicação – apesar de o ato normativo disciplinar com expressiva exatidão 
seu raio de alcance e as exceções que não são alcançadas pela Lei. A postura mais 
efetiva, em suma, parece ser a tentativa paciente e incessante de travar diálogos com as 
autoridades disciplinares e correcionais hierarquizadas capazes de pressionar a abertura 
de autoridades regionais ao acesso;

16 A responsividade é conceito que demonstra o grau de justaposição das expectativas relativo ao quanto será entregue daquilo que se espera 
do agente. Na ciência política, Adam Przeworski, Suzan Stokes e Bernard Manin dividem o conceito de responsividade em duas espécies: (i) 
mandate responsiveness, que seria o cumprimento exato das propostas que os governantes fizeram ainda candidatos, ou seja, as propostas 
que os elegeram; e (ii) responsiveness, que seria a adoção de medidas que satisfaçam e estejam de acordo com a vontade dos cidadãos. O 
conceito (ii) é o que se pretende estabelecer como conceito para o trabalho em tela. PRZEWORSKI, Adam; STOKES, Susan; MANIN, Bernard. 
Democracy, Accountability and Representation. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1999.

17 Lei Federal nº 12.527/11.
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(ix) As entidades com as quais tratamos não contam com a possibilidade de 
servirem como objeto de pesquisa. Em outras palavras, não há organização institucional 
(infraestrutura, disponibilidade de dados, acesso a informações já organizadas) voltada para 
a disponibilização irrestrita de dados para a sociedade civil e para eventuais pesquisadores18; 

(x) As dinâmicas do poder sancionatório e do Direito Disciplinar em outros ordenamentos 
jurídicos até agora levantados apontam para uma promissora averiguação quanto a 
mecanismos que podem ser interessantes para a experiência brasileira;

(xi) O instrumento oferecido pela SAL/MJ para promover atos de comunicação entre a 
equipe de pesquisa e as entidades-objeto – a Carta de Apresentação – não foi suficiente 
para que se estabelecesse amplo acesso e rápida comunicação com as entidades. Em 
verdade, verifica-se que somente na UFRJ o contato se deu de forma mais rápida, haja 
vista ser a equipe de pesquisa atrelada à instituição. Além disso, a Reitoria da UFRJ tem 
sofrido medidas responsabilizadoras de órgãos correcionais vinculados à CGU, uma das 
instituições mais interessadas na presente pesquisa, o que pode ter auxiliado na abertura 
formal à equipe de pesquisa. O efetivo acesso ao material da pesquisa, fortemente protegido 
pelo sigilo de informações funcionais e, em alguns casos, de informações fiscais, não foi 
adquirido pelos instrumentos ordinários de comunicação, mas pelo apoio recebido de 
coordenações disciplinares e correcionais de alto escalão em Brasília;

(xii) Uma das maiores dificuldades da pesquisa foi possibilitar o levantamento empírico 
em seis meses. Isto porque o aludido lapso temporal não foi totalmente utilizado para 
a coleta de dados, mas principalmente para realizar a comunicação entre as entidades 
públicas e seus representantes superiores, na tentativa de possibilitar o início da pesquisa. 
Para pesquisas deste porte, seria compreensível a estipulação de prazo superior a seis 
meses; 

(xiii) O início da pesquisa, com seu termo inicial em dezembro, deve ser computado 
como um fator negativo para todo o seu desenvolvimento. Isto porque, infelizmente, deve 
ser racionalizado que no final do ano as instituições não funcionam com o quantitativo 
de funcionários ideal, haja vista período de férias e diversas datas comemorativas que 
se estendem até fevereiro. É de se ressaltar que a pesquisa empírica somente se iniciou 
em março, muito após o início formal dos trabalhos em dezembro; e

(xiv) Pelo fato do acesso restrito ao quantitativo de expedientes processados, foram 
extraídos índices  à idealidade.

São conclusões específicas da pesquisa quanto à UFRJ:

(xv) A UFRJ é caracterizada por uma marcante desconcentração na administração 

18 Obviamente estes aludidos dados deverão ser aqueles oportunizados pela Lei de Acesso à Informação para total acesso
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de seus PADs e baixas uniformização e regulamentação específica na matéria, tendo em 
vista que estes podem ser instaurados, processados e arquivados em distintos órgãos da 
Universidade, inclusive, sem que o órgão central de controle – em tese, a PR-4 – tome 
ciência de atos juridicamente relevantes como tais;

(xvi) Há uma demanda imperiosa pela elaboração de critérios definidores da competência, 
dentro da UFRJ, para instaurar, processar e arquivar os PADs de sua alçada, problema 
este asseverado pela falta de regulamentação legal sobre a repercussão da autonomia 
universitária em assuntos de natureza administrativo-disciplinar, pois o recurso a este 
fundamento pela gestão de unidades acadêmicas prejudica a organização e o controle 
dos atos produzidos e de seus respectivos resultados; 

(xvii) A autonomia universitária, devido à sua falta de regulamentação em matéria 
disciplinar, além de dificultar o controle interno à UFRJ, em tese exercido pela PR-4, torna 
problemático o controle desempenhado pelas unidades setoriais da CGU, que reclamam 
não receber informações fidedignas dessa instiuição; e

(xviii) A UFRJ possui uma demanda por recursos humanos, físicos e materiais, havendo 
reduzido efetivo de servidores, escassez de funcionários qualificados em formação jurídica 
que auxiliem a análise dos PADs, compartilhamento das dependências com outros setores 
responsáveis a atendimento ao público, e pluralidade de sistemas de informação que, 
supostamente, apresentam certa complexidade frente à falta de qualificação especializada 
e controle de atos dos servidores que o utilizam.

São conclusões específicas da pesquisa quanto à RFB:

(xix) A maturidade institucional alcançada pela RFB permite averiguar que a gestão 
disciplinar é altamente considerada para o bom funcionamento institucional e esta instituição 
desenvolveu uma estrutura organizada que permite racionalizar que irregularidades 
demandam uma responsabilização, em termos de complexidade e proporção de seus 
efeitos, para, enfim, combater com rigor condutas reprováveis no âmbito da administração;

(xx) A autocrítica institucional está presente, haja vista os excelentes níveis de 
desempenho da prestação disciplinar e da organização lograda, havendo sempre uma 
preocupação, sobretudo por parte das autoridades gestoras dos setores disciplinares e 
correcionais, com o controle preventivo dos ilícitos disciplinários;

(xxi) A impossibilidade de analisar os processos mais detidamente não impediu gerar 
dados empíricos estatísticos, haja vista a baixa amostragem trabalhada e disponibilizada 
pela entidade. No entanto, os dados trazidos pela CGU auxiliam o entendimento de seu 
desempenho institucional na seara disciplinar; 

(xxii) O prazo impróprio para a conclusão do inquérito disciplinar pelas Comissões 
Processantes geralmente é extrapolado. Há diversos fatores que justificam esta demora, 
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principalmente as diligências para quebra de sigilo fiscal e bancário, que demoram 
bastante para serem examinados. A conclusão do inquérito administrativo pela Comissão 
Processante após o término de 60 dias e acrescidos de prorrogação, neste caso, tem 
aparente causa em fatores extrainstitucionais, haja vista que a infraestrutura da entidade 
demonstra ser bem aparamentada e especializada;

(xxiii) O alto índice de aplicação de sanções e o baixo nível de arquivamento demonstram 
que o juízo de admissibilidade está adstrito a questões com relevância disciplinar para a 
instituição, afastando aquelas situações cujo potencial lesivo seja menos expressivo para, 
assim, proporcionar maior economicidade e efetividade no desempenho sancionatório; 

(xxiv) Na amostragem trazida em coleta dos processos findos em 2011, verificou-se 
baixa divergência entre as sugestões da Comissão Processante e a decisão da autoridade 
julgadora. Cruzando os dados desta amostra e as informações trazidas na entrevista com o 
Chefe do Escritório da 7ª Região Fiscal, há uniformização de posicionamento institucional 
e debate sobre gestão disciplinar; e

(xxv) O baixo nível de judicialização, tal como afirmado pelos entrevistados, demonstra 
que há verdadeiro espraiamento de políticas de gestão disciplinar que ultrapassa o nicho 
regional e atinge uma uniformização de procedimentos e posicionamentos interpretativos. 

São conclusões específicas da pesquisa quanto ao INSS:

(xxvi) Considerada pela CGU uma das instituições com melhor performance disciplinar19, 
o INSS apresenta persecução bem organizada e com efetividade claramente evidente nos 
números de processos abertos e encerrados com medidas sancionatórias; 

(xxvii) Os dados empíricos demonstram que o controle interno do órgão é o significante 
coletor de informações sobre atos/omissões contrários à boa prática funcional, gerando 
suas informações 84% de instaurações da amostragem analisada; e 

(xxviii) As Comissões Processantes são organizadas por servidores deslocados para 
a Corregedoria unicamente para atuarem em persecução disciplinar. Tal agrupamento 
tende a tornar estes agentes mais especializados, tal como é o caso da RFB. No INSS, é 
possível concluir que um dos fatores do bom índice de ofícios respondidos é o fato de que 
há permanente reiteração da necessidade de informações pela Comissão Processante. 

19 Conforme informação que se extrai por meio das entrevistas com os Corregedores Setoriais, principalmente com o Assessor da 
Corregedoria-Setorial do Ministério da Previdência Social. Cf. Anexo I.
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2. Os Estágios de Aperfeiçoamento Institucional 
– A Proposta de um Modelo

As conclusões trabalhadas pela equipe de pesquisa permitem averiguar a existência de 
verdadeiros estágios institucionais de aperfeiçoamento que deverão ser meticulosamente 
analisado nas instituições. Conforme o gráfico a seguir explica, foram observados no 
fenômeno três níveis:

(i) Organização interna: de caráter meramente intrainstitucional, este estágio abarca 
a organização administrativa da entidade, caracterizada principalmente pela estipulação 
de rotinas organizacionais, disposição de recursos físico-estruturais, humanos e materiais 
associado a pessoal qualificado, capacitado e especializado;

(ii) Políticas de Gestão: de caráter intrainstitucional e interinstitucional, é o momento 
em que a entidade consegue refletir minimamente sobre seus problemas e se organiza 
para propor medidas de boa atuação em determinada área. Possui uma visão holística do 
setor correcional, e vai além das medidas ordinárias de organização e estabelecimento 
de rotinas: as políticas de gestão visam o bom desempenho sistêmico das funções 
correcionais, considerando os objetivos e metas institucionais. 

(iii) Alteração Legislativa: de caráter interinstitucional e extrainstitucional, é o 
estágio em que se verifica quais alterações normativas são necessárias para uma melhor 
performance institucional. As vicissitudes institucionais e as políticas de gestão adotadas 
podem resultar em possível mudança normativa, oportunidade em que não só a instituição, 
mas outras instituições com correlato interesse deverão articular previsões aprimoradas.

Para uma melhor visualização, veja-se o organograma representativo dessas fases, 
sem uma estipulação de qualquer hierárquica entre elas:
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(Diagramação dos Níveis Institucionais)

Esta organização demonstra os estágios de desenvolvimento institucional 
necessariamente observados nesta pesquisa. Atualmente, verifica-se na UFRJ um total 
desemparelhamento com a construção destas fases, sendo que não se consegue observar 
o aperfeiçoamento de nenhuma delas. Ainda há uma tentativa de organização espacial 
e de uniformização de entendimentos (questões de organização interna) em processo 
de desenvolvimento. Inversamente proporcional é a situação vivenciada pela RFB e pelo 
INSS, instituições organizadas em sua infraestrutura e na promoção de políticas de gestão 
disciplinar. 

Mesmo para entidades desenvolvidas em suas políticas de gestão e em sua autocrítica 
institucional, o maior desafio ainda a ser transposto é a promoção de alterações legislativas 
nos atos normativos aplicáveis a elas. Muitas situações poderiam tutelar melhor os 
interesses institucionais se houvesse efetiva regra jurídica abarcando tal prática, 
proporcionando maior segurança jurídica20.

Por isso, a pesquisa levantada demonstra que uma adequada estruturação institucional, 
primeiramente, deve perpassar pela organização interna, de forma que haja diretrizes 
certas de como proceder. Uniformização de posicionamentos, arranjo espacial e de capital 
humano para desempenhar as funções do setor adequadamente são somente alguns dos 
elementos que podem ser traçados para este estágio. Tudo o que reivindicar uma atuação 
que seja consectária à lógica do desempenho de gestão do servidor e de seu superior 
hierárquico poderá ser correlacionado neste estágio. 

A partir desta organização primeira, é possível para a entidade examinar detidamente 

20 Por exemplo, a realização do juízo de admissibilidade facultando a composição na seara disciplinar por meios alternativos, tal como 
verificado em Belo Horizonte com a instituição na legislação Municipal da SUSPAD e o ajustamento de termo de conduta.
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sua estrutura e verificar quais engrenagens falham, faltam ou precisam de melhorias. 
Neste passo, será possível, por meio da centralização das atividades dos servidores 
responsáveis pelas atividades de chefia e gerenciamento, produzir metas e objetivos para 
um melhor desempenho das funções atinentes à área disciplinar. 

O modelo hipotético construído abaixo demonstra que os níveis produzem interseções 
entre si, na medida em que se desenvolvem. Quando somente dois níveis são desenvolvidos, 
as áreas de interseção produzem um espaço em que as instituições se desenvolvem em 
second-best. Explique-se: 

A teoria institucional, por meio dos aportes teóricos desenvolvidos por Adrian Vermeule, 
assevera que a interpretação é algo fundamental na aplicação do Direito, porém sua 
realização exige que esta esteja conjugada a uma análise das condições e capacidades 
de cunho institucional em que se encontra o agente responsável pela decisão, bem como 
a uma análise das repercussões de ordem prática e institucional que ocorrerão a partir 

(Modelo Hipotético)

 

Congregação de fatores parciais de 
desempenho institucional  

(second best) 

Congregação de fatores 
ideais de desempenho 

institucional 
(first best)
Hipotético)
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dela (capacidades institucionais e efeitos sistêmicos).

É neste sentido que a ideia do second-best na interpretação aparece como uma proposta 
satisfatória para enfrentar casos que ofereçam maiores dificuldades de ordem decisional21. 
As tradicionais teorias interpretativas, ao enfrentar tais casos, parecem não perceber a 
existência de questões institucionais e determinam regras direcionadas ao intérprete no 
plano ideal: trata-se do first-best como um modelo interpretativo. Ao contrário, o second-
best seria uma teoria que chegaria o mais próximo possível do ideal, mas somente após 
passar por uma análise das conjunturas institucionais que cercam o caso em questão.

Com o surgimento deste novo enfoque na teoria constitucional, as formas anteriores de 
interpretação parecem carecer de parâmetros que aproximem suas técnicas à realidade. 
As críticas deste novo modelo fazem com que a atividade interpretativa e a atividade 
democrática como um todo sejam mais compelidas a considerar aspectos fundamentais 
como as condições em que se toma uma decisão e as repercussões que ocorrerão dali 
por diante22.

Sob tais argumentos, poder-se-ia transportar estes aportes para o desempenho 
institucional, tal como verificado no modelo hipotético. Construindo um paralelo razoável 
à teoria interpretativa em tela, o first-best institucional sempre estará no plano ideal, haja 
vista a inexistência de atos normativos que sempre comportarão de forma eficaz os atos 
dos agentes e o desempenho institucional. Sempre deverá se enxergar o second-best 
institucional, que não exige do agente/intérprete uma conduta ideal, mas sim aquela 
alicerçada notadamente nas mais diversas questões institucionais para agir e propor 
medidas eficientes de política de gestão e uniformização de entendimentos. A interpretação 
second-best, portanto, não corresponde à melhor interpretação textual, porém, adequa-
se às capacidades da instituição e permite a previsão dos efeitos sistêmicos decorrentes. 
Assim, boas instituições dispensam a perfeição hermenêutica, porém, exercem atribuições 
legal-interpretativas responsavelmente, restritas às competências legalmente definidas e 
preveem razoavelmente os efeitos decorrentes de seus atos decisórios. Somente a título 
exemplificativo, a postura assumida pela Corregedoria da RFB, ao conferir preferência 
às irregularidades mais complexas e de maior conturbação à administração, deixando de 
instruir PADs acerca de causas de menor ofensividade, pode ser associada à perspectiva 
institucional do first-best. A instituição reconhece suas limitações, e a tentativa de se atingir 
o ideal normativo de processar todas as condutas irregulares, por menos expressivas que 
fossem, ocasionaria sobrecarga do setor correcional, podendo comprometer qualidades 
tão marcantes daquele órgão como a efetividade e a celeridade.

21 O conceito de second-best é original da teoria econômica e foi aplicada pelos teóricos Cass Sunstein e Adrian Vermeule à realidade da teoria 
constitucional a partir de uma vertente institucional de análise. Cf. SUNSTEIN, Cass. VERMEULE, Adrian. “Interpretation and Institutions”. 
Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper Series, Nº 28, 2002; VERMEULE, Adrian. “The interaction of democratic mechanisms”. 
Harvard Law School Public Law & Legal Theory Working Paper Series, Nº 09-22, 2009.

22 Para uma análise teórica mais detida sobre o ponto, v. trabalho desenvolvido pelos coordenadores FARONI, Fabricio; RANGEL, Henrique. 
Perspectiva institucional sobre ativismo e supremacia judiciais. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod = e1d5be1c7f2f4566. 
Acesso em: 20 de maio de 2013.
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3. Propostas de Aperfeiçoamento Institucional

Em todas estas fases, não obstante a independência institucional para se gerir da 
forma que melhor entender para lograr seus objetivos, há possibilidade das entidades 
dialogarem com a CGU para a construção de cada uma. Isto porque a CGU é figura presente 
e intimamente ligada às entidades estudadas, havendo uma relação, no entanto, menos 
aproximada no caso da UFRJ. Conforme se pode vislumbrar, o Decreto nº 5.480/05, em 
especial, regulamenta a estrutura denominada de Sistema de Correição do Poder Executivo 
Federal, e institui, por meio de seus enunciados normativos, uma estrutura composta por 
um órgão central, unidades setoriais e unidades seccionais. A instituição eleita como órgão 
central deste sistema foi a CGU e, de acordo com o Decreto nº 5.683/06, em seu art. 3º, 
II, “c” e art. 15, I, o exercício de tais atribuições se confere à Corregedoria-Geral da União 
(CRG), órgão específico singular de sua organização interna. O principal objetivo deste 
sistema é coordenar e harmonizar as atividades de correição do Poder Executivo Federal. 
Com isso, trata-se de um mecanismo destinado a solucionar problemas identificáveis 
posteriormente ao desempenho da atividade disciplinar propriamente dita. 

As unidades do sistema pressupõem o exercício prático das atribuições disciplinares e 
correcionais daqueles órgãos ou entidades objeto da correição, responsáveis por apurar a 
responsabilidade de seus agentes públicos. Muitos problemas que podem ser identificados 
no PAD, no Brasil, não se vinculam a um conjunto particular de autos instruídos ou julgados.

Ademais, nem todos os problemas relacionados aos assuntos disciplinares, no Brasil, 
podem ser resolvidos por medidas normativas e, ainda assim, talvez aqueles que, de 
fato, o possam, demandem uma forma mais politicamente estratégica de proceder. Por 
exemplo, o balanço desta pesquisa, de modo geral, indica que ainda há muitas tarefas a 
serem realizadas para aprimorar a disciplina jurídica incumbida de prevenir e apurar a 
responsabilidade de agentes da Administração Pública. As instituições Federais voltaram 
sua atenção, nos últimos anos, a este particular problema. O resultado foi a aprovação de 
regulamentos legais sobre o regime jurídico dos servidores civis da União, a aprovação 
de uma lei focada na prevenção e repreensão dos atos de improbidade administrativa 
e, até mesmo, a edição de decretos executivos destinados a criar uma organização 
interinstitucional em matéria correcional e disciplinar23. 

Existem, assim, questões afetas a este objeto relacionadas a dificuldades normativas 
ou a dificuldades práticas, que podem ser analisadas sob perspectiva intrainstitucional 
ou sob uma perspectiva extrainstitucional. 

Desse modo, algumas propostas serão formuladas a seguir, representando uma 
síntese das análises apreendidas ao longo de todo o desenvolvimento da pesquisa. O 
objetivo dessas propostas é prover o devido tratamento às principais dificuldades práticas 

23 Os marcos legais referenciados são, respectivamente, a Lei nº 8.112/90, a Lei nº 8.429/92 e o Decreto nº 5.480/05.
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encontradas. Em outras palavras, serão oferecidas possíveis saídas para problemas de 
cunho normativos por meio de um contorno político, enquanto mecanismos institucionais 
serão sugeridos para combater questões de cunho intrainstitucionais, interinstitucionais 
e/ou extrainstitucionais. 

As propostas estão atreladas a cada uma das fases de desenvolvimento institucional. 
Para tanto, veja-se o organograma a seguir, que sucintamente especifica os pontos nodais 
de cada fase.

(Níveis de interação entre os Estágios de Aperfeiçoamento Institucional)

A fase de (i) organização interna tem a prerrogativa de ser a mais rápida e mais fácil 
em comparação com as demais, pois parte de uma diretriz intrainstitucional. O impacto 
de desenvolvimento desta fase é meramente financeiro, haja vista a atribuição funcional 
dos agentes em cargos hierárquicos superiores em estabelecer rotinas administrativas 
procedimentais para os servidores subordinados. 

A fase de (ii) políticas de gestão não pode ser adequadamente implementada sem 
o bom desenvolvimento da organização interna. Isto porque, como dito anteriormente, 
a prerrogativa de discutir políticas de gestão só poderá ser bem executada caso seja 
possível extrair uma visão holística do setor correcional e como se desenvolvem seus 
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mecanismos operacionais. O impacto da implementação são de cunho financeiro e, 
notadamente, político, pois as medidas empreendidas deverão ser fruto de diálogos e 
debates não somente entre os agentes superiores responsáveis institucionalmente pelo 
setor correcional, mas deve ser aberto canal de comunicação com outras instituições afins 
e, principalmente, com a CGU. A troca de experiências institucionais é prática amplamente 
adotada neste órgão Federal, e prima pelo aperfeiçoamento das entidades por meio da 
adoção de medidas como cessão de servidores para instituições que sofrem com a falta 
destes no setor correcional, capacitação de servidores, inspeções correcionais e debates 
sobre os problemas verificados. 

A fase (iii) atuação legislativa, obviamente, é a mais desgastante e mais demorada de 
todas as demais. Há verdadeiro desgaste político para produzir legislação justaposta aos 
interesses institucionais e à realidade de seus procedimentos, vez que se depende de uma 
conjuntura política, proposta na medida das competências estipuladas ao Chefe do Poder 
Executivo ou pelo Poder Legislativo. Ademais, por sua difícil implementação, as alterações 
normativas somente deverão ser propostas em face de uma imperiosa necessidade que se 
afigurar, justificada na experiência institucional e na melhor performance jurídica destas 
entidades ao sobrevir a pretendida norma. 

3.1. Propostas em Organização Interna

3.1.1 Cronograma de atividades das Comissões (Anexo III)

As Comissões devem estar cientes de que é necessário se programar para diligenciar 
e obter as informações indispensáveis dentro do prazo legal estipulado pela Lei Federal 
8.112/90. Não obstante parecer que este prazo legal afasta-se da realidade subjacente às 
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instituições de uma forma geral, isto não pode ser motivo para o mando e o desmando a 
esmo das Comissões Processante, haja vista a responsabilidade funcional dos servidores 
envolvidos estar em jogo. 

Para que haja um melhor controle, propõe a equipe de pesquisa um documento de 
fácil elaboração e preenchimento. Este foi desenvolvido de forma a estimular a Comissão 
Processante a cumprir prazos que a própria assume logo no início de suas atividades. 
Caso estes já tenham sido prorrogados, ela pode deliberar novamente pela justificativa 
e propor novo cronograma. 

3.1.2 Rigidez na regulamentação normativa da instituição

Percebe-se que questões técnicas atinentes ao cotidiano das instituições-objeto 
poderiam simplesmente estar uniformizados, de forma a impossibilitar interpretações 
diversas e desencontradas no interior do próprio órgão, revestindo as decisões de um 
caráter mais técnico e possibilitando maior segurança jurídica quanto ao ponto. Ademais, 
pode vir a ser instrumento capaz de auxiliar na redução da judicialização, auxiliando na 
economicidade e na eficiência do órgão. 

3.1.3 Estabelecimento de checklist procedimental (Anexo IV)

De forma a auxiliar a Comissão Processante e os demais órgãos, foi elaborada uma 
checklist, com o intuito de analisar com maior nitidez os fatos que levam à nulidade ou 
anulabilidade do PAD. A concepção inicial do documento prevista pela equipe de pesquisa 
debruçava-se sobre a estruturação de perguntas que, caso respondidas afirmativamente, 
trariam garantia de que não haveria quaisquer vícios de forma ou de matéria que levassem 
à nulidade processual.

3.1.4 Estipulação de reuniões periódicas entre Corregedor e servidores membro de Comissão 

Processante

Reuniões periódicas servem a três propósitos: (i) procedimentalmente, estipular 
metas de trabalho e rotinas de produtividade; (ii) substancialmente, debater sobre novas 
interpretações normativas advindas de doutrina e de jurisprudência e que sejam da rotina 
da entidade; e (iii) gerencialmente, debater sobre a uniformização de posicionamentos 
interpretativos da instituição, notadamente em demandas disciplinares que sejam de 
cunho repetitivo e que possam ser objeto de tratamento diferenciado. 

O canal de comunicação entre o Corregedor e os membros da Comissão processante 
auxilia na uniformização de interpretações institucionais. O argumento de independência 
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da Comissão Processante para deliberar tal como for seu entendimento não é abalado 
em nenhuma hipótese por este mecanismo. Em verdade, o que se pretende aqui não é 
afastar a independência de deliberação da Comissão Processante, mas tão somente um 
mecanismo de diálogo entre esta e o Corregedor para interpretar a vontade institucional 
diante de situações que justifiquem uniformização de entendimento. A valoração dos fatos 
deverá ser sempre preservada como discricionariedade da Comissão, sem quaisquer 
interferências.

3.2 Propostas em Políticas de Gestão

3.2.1 “Fórum Anual de Experiência Disciplinar”

Qualquer estudioso em Direito Disciplinar parte do mesmo pressuposto quanto 
à inexistência de fartas fontes de interpretação para as normas de Direito Material 
excessivamente lacunosas. Ademais, conta-se igualmente com a necessária revisão 
legislativa quanto aos aportes normativos da Lei Federal nº 8.112/90, vez já sentir os efeitos 
da sua promulgação de 13 anos24. Para além do déficit de produção teórica de qualidade, 
que vem sendo superado ao longo dos anos, a experiência institucional é material técnico 
indispensável para o aperfeiçoamento das entidades.

Com o intuito de fomentar o debate e providenciar um estímulo de crescimento às 
instituições, é possível experimentar um evento com periodicidade regular entre todos 
os Corregedores gerais e regionais das instituições da Administração Direta e Indireta. 
O objetivo primordial seria debater os resultados em gestão disciplinar obtidos pelas 
entidades, estipulando-se pautas onde todas pudessem oportunamente contribuir com 
sua experiência, apresentar eventuais dificuldades e obter retorno de outras instituições 
afins. Um espaço de livre pensamento, em que se congregassem diversas informações 
e trocas de experiências para definir diretrizes em níveis mais elevados de agregação e 
conceber soluções às dificuldades enfrentadas conjuntamente. 

3.2.2 O “Projeto Modelo”

 Esta medida, embora tenha natureza de política de gestão, relaciona-se diretamente 
com as propostas normativas de atuação no plano disciplinar. Por isso, será analisado 
com maior detalhamento em momento mais adequado, especificamente, no ponto em 
que o recurso a este mecanismo deve ser empregado para que problemas legislativos 
possam ser solucionados.

24 Em verdade, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais já nasceu velho, vez se tratar de lei muito similar à anterior: Lei n° 1.711/52

Volume 49 I.indd   144 13/11/2013   17:02:08



145

MODERNIZAÇÃO  E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, V. 1

3.3. Propostas em Alteração Legislativa

3.3.1 Uma proposta normativa

O primeiro dilema que alcança maior expressividade em matéria disciplinar é a 
dificuldade em se ampliar, aprimorar ou reformular o principal paradigma legislativo 
em matéria disciplinar, a Lei Federal nº 8.112/90. As autoridades que atuam em matéria 
disciplinar e correcional, usualmente, concebem saídas normativas para algumas situações 
lacunosas da Lei Federal, porém, dificilmente estas medidas conseguem ser implementadas 
devido a certa resistência do Congresso Nacional em aprová-las. O Legislativo Federal 
corresponde à autoridade com competência para determinar a aprovação de projetos 
legislativos nesta área específica e, sem sua deferência, qualquer proposta de entidades 
do Executivo Federal poderia restar prejudicada. 

A primeira proposta oferecida pela equipe de pesquisa é a adoção de uma política 
normativa que será aqui intitulada virada legislativa. Trata-se de uma estratégia política 
destinada a promover um redirecionamento das investidas normativas para fins de 
aprimoramento do trato legal do PAD. A virada legislativa ora concebida estaria, por sua 
vez, baseada em dois comportamentos: (i) o minimalismo legislativo e (ii) a experimentação 
regional. 

Ao menos em princípio, quanto mais um projeto de lei for detalhado, amplo e 
aprofundado, mais este estará sujeito a questões relacionadas à deliberação e à lógica 
da ação coletiva. Exceto se o projeto versar acerca de assuntos de especial interesse dos 
grupos politicamente organizados no Legislativo, a proposta ficaria submetida ao desacordo 
entre os parlamentares, a situações integrantes da rotina legislativa, às capacidades 
institucionais dos representantes para compreender e, havendo interesse, debater seus 
termos, conteúdo e efeitos, entre outras dificuldades que caracterizam o Poder Legislativo 
nas sociedades modernas e complexas. 

O atual contexto institucional evidencia que, embora o Legislativo seja o poder de Estado 
dotado de competência constitucional para atuar neste campo, o Poder Executivo é aquele 
que detém melhores condições e qualificações para superar, não somente situações de 
crise, mas problemas que, em geral, dependam do domínio de informações privilegiadas, 
produtos de pesquisa e recursos tecnológicos. Com isso, o comportamento talvez mais 
eficaz no plano político Federal seria o minimalismo legislativo. 

Minimalismo é um termo que costuma ser associado a movimentos artísticos, culturais 
ou, até mesmo, científicos baseados no recurso ao estritamente necessário, eliminando 
quaisquer elementos marginais aos objetivos particularmente pretendidos. O minimalismo 

Volume 49 I.indd   145 13/11/2013   17:02:08



146

PENSANDO O DIREITO, n° 49 

legislativo seria a expressão de um comportamento político-legislativo adotado pelo 
Executivo, tendo em vista a deferência de que depende do Legislativo para a superação 
de problemas normativos encontrados, especialmente no que concerne ao objeto da 
presente pesquisa. Se o Executivo depende da atividade do Legislativo para superar 
tais problemas e este último se apresenta silente, reticente ou, simplesmente, pouco 
resoluto para cooperar com seus objetivos, uma via estratégica e plenamente de acordo 
com regras e princípios da ordem constitucional e infraconstitucional seria depender do 
mínimo necessário. 

Somente o indispensável, de acordo com tal proposta, constaria nos projetos de 
lei Federal de sua iniciativa, tais como regras gerais e princípios básicos norteadores 
daquele plano pretendido, excluindo maiores regulamentações, detalhamentos ou 
procedimentos. O minimalismo já foi abordado na teoria constitucional pelo autor Cass 
Sunstein, representante do minimalismo judicial. Trata-se de uma proposta de atuação 
crítica aos pensamentos perfeccionistas que lideraram o direito constitucional durante 
a segunda metade do século XX. 

O minimalismo judicial foi concebido como proposta para superar problemas relativos 
ao consenso em órgãos colegiados do Judiciário, baseado em dois critérios: amplitude e 
profundidade25. Sunstein defende, em sua teoria minimalista, que o desacordo pode ser 
contornado por estas duas saídas estratégicas. De um lado, decidir sem amplitude significa 
reduzir o escopo e o alcance dos dispositivos decisórios. Ao invés de produzir decisões 
tendentes à abstração e ao generalismo, estas deveriam se ater ao objeto, aos sujeitos 
e às circunstâncias concretas do caso sob adjudicação. Os membros do colegiado que 
divergiriam se a decisão fosse conduzida a uma amplitude mais elevada podem, assim, 
concordar com o resultado sugerido em uma dimensão mais reduzida. De outro lado, 
decidir sem aprofundamento representa evitar inserções teóricas, morais ou filosóficas 
no momento destinado a fundamentações e motivações. 

Nem todos os problemas exigem a demonstração de uma trajetória teórica, moral 
ou filosófica para que os respectivos destinatários concordem com aqueles fatos. Os 
membros de um colegiado tendentes ao desacordo devido a razões correlacionadas a 
particulares doutrinas abrangentes, igualmente, poderiam compor uma decisão uniforme 
se os argumentos empreendidos fossem mais superficiais, desde que claros e objetivos. 
Embora o Legislativo, ao contrário dos órgãos judiciais colegiados, não precise motivar ou 
fundamentar sua produção, o consenso, ainda que parcial, continua sendo uma propriedade 
indispensável para o sucesso de sua atividade e, no momento dos debates, apresentar a 
probabilidade do sucesso prático do projeto pode ser mais eficiente do que fundamentá-lo 
a partir de doutrinas teóricas, morais ou filosóficas. 

Por isso, esta mesma técnica adotada pelo minimalismo judicial, conhecida como 
acordos teoricamente incompletos, pode ser aplicada, com suas devidas adaptações, 

25 SUNSTEIN, Cass. One case at a time: judicial minimalism in the Supreme Court. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
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pelo Executivo. Os acordos que o Executivo busca obter com o Legislativo, segundo tal 
proposta, devem ser incompletos. Ao invés de buscar grandes modificações no plano da 
legislação Federal, somente o núcleo da base legal deve ser perseguido pelo Executivo 
neste plano federativo. 

O minimalismo legislativo corresponde, no entanto, a somente uma parcela do plano 
político-legislativo ora proposto para solucionar problemas em matéria disciplinar e 
correcional que exigem medidas normativas. O minimalismo legislativo se encontra 
diretamente associado à experimentação regional. A proposta não seria suficientemente 
efetiva se seu objetivo fosse atingir resultados mínimos e incompletos. O mínimo que 
se sugere perseguir no plano Federal seria o núcleo indispensável para um conjunto de 
modificações no plano Estadual; estas, por sua vez, com maior nível de detalhamento e 
especificidade. Por um lado, recorrer somente ao minimalismo legislativo, no plano Federal, 
ocasionaria um sucesso parcial. Por outro lado, recorrer somente à experimentação 
regional poderia ensejar problemas relativos à legalidade de tais modificações no plano 
Estadual. 

O debate acadêmico norte-americano acerca do Federalismo recebeu, nos últimos 
anos, uma interessante contribuição de Jenna Bednar26. Este trabalho, realizado no plano 
da ciência política, sustenta uma estratégia política intitulada experimentação produtiva, 
que pode ser analisada ao lado do comportamento ora sugerido da experimentação 
regional. Bednar ressalta a dificuldade existente, nos Estados Unidos, para modificar 
formalmente a Constituição e como tais alterações podem ser excessivamente rápidas e 
rígidas, provocando atritos na relação entre a União e os Estados da Federação. A solução 
apresentada seria preceder as revisões formais da Constituição (medidas jurídicas) por 
experimentações em nível Estadual (medidas políticas). Grandes mudanças no plano 
Constitucional, assim, seriam mais sutis e teriam menos chance de provocar dilemas 
entre as autoridades Federal e Estaduais. 

Parcialmente, esta orientação sustentada por Bednar pode ser aproximada da proposta 
ora intitulada experimentação regional. A primeira distinção é que, no modelo norte-
americano, o foco das análises recai sobre o Federalismo e o instrumento considerado, em 
especial, foi o processo de revisão formal da Constituição. Porém, a diferença mais marcante 
entre estas duas propostas é que, no modelo norte-americano, o reconhecimento formal de 
medidas de caráter jurídico no plano Federal seriam precedidas de medidas Estaduais com 
natureza política. Na presente proposta, a experimentação regional não se limita à adoção 
de determinadas medidas políticas para um eventual e futuro reconhecimento Federal. 
Tendo em vista que a matéria versada possui função de responsabilização disciplinar, por 
exigência do princípio da legalidade, a medida Estadual deve ser, igualmente, jurídica. 

O benefício central extraído desse comportamento é a superação da necessidade de 
deferência do Congresso Nacional para a aprovação de determinadas medidas normativas. 

26 BEDNAR, Jenna. “Nudging Federalism toward Productive Experimentation”. Regional & Federal Studies, Vol. 21, 4-5, 2011.
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Uma vez aprovado o conteúdo nuclear das reformas que se pretendem realizar no plano 
do PAD, sua regulamentação, detalhamento e especificação não mais serão exigidos em 
sede Federal de legislação, podendo haver um redirecionamento dos esforços político-
legislativos à dimensão Estadual. Por isso, é necessário ressaltar que a atuação de um 
órgão do Executivo Federal denominado Secretaria de Assuntos Legislativos não pode se 
limitar por uma questão de competência, devendo alcançar a abrangência necessária para 
perseguir os interesses e objetivos do Executivo Federal, não importa se a competência 
legislativa em exercício é Federal ou Estadual. 

O que deve ser destacado é que o Poder Executivo Federal possui interesse na 
reformulação de assuntos materiais e processuais do regime disciplinar e, para tanto, 
deve lançar da estratégia política mais efetiva para atingir seus resultados. O fato de o 
Congresso Nacional não estar disposto, ou mesmo suficientemente capacitado, para 
compreender problemas de natureza disciplinar e implementar medidas normativas em 
sua resposta não pode representar um empecilho absoluto para o aprimoramento do 
regime disciplinar no País. Com isso, a experimentação regional teria, pelo menos, duas 
funções. Em primeiro lugar, tal comportamento permitiria que o regime disciplinar fosse 
complementado e integrado a partir da experiência bem sucedida da administração regional 
e local, partindo-se do pressuposto que, em cada realidade, problemas distintos são 
identificados e soluções diversas podem ser particularmente resolutas. Em segundo lugar, 
este comportamento possibilitaria que o Executivo Federal investisse seu capital político de 
modo desconcentrado, uma vez que os resultados obtidos no plano Federal representam o 
mínimo necessário para o aprimoramento do regime disciplinar. Evidentemente, o sucesso 
nas legislações Estaduais poderia ser reconhecido pelo Congresso Nacional, revestindo 
de maior segurança as implementações realizadas.

3.3.2 Uma proposta para a uniformização normativa

A segunda proposta concebida pela equipe de pesquisa decorre de um problema 
que eventualmente possa ser observado por causa da adoção desta virada legislativa 
sugerida. Admitir esta estratégia política e exercer os comportamentos acima descritos 
como minimalismo legislativo, no plano Legislativo Federal, e experimentação regional, 
no plano Legislativo Estadual, pode conduzir ao seguinte pensamento: reformar o regime 
normativo-disciplinar do País concentrado nas legislações Estaduais pode ocasionar um 
problema de uniformização normativa. Este, de fato, é um efeito sistêmico que poderia 
derivar da política legislativa oferecida acima, mas é possível, se não eliminá-lo, reduzi-lo 
severamente a partir de uma proposta centrada em três dimensões: (i) a formação de uma 
Comissão Especial; (ii) a elaboração de um anteprojeto de lei modelo para as legislaturas 
Estaduais27; e (iii) o recebimento de auxílio por parte de consultores técnicos. 

As instituições Federais que, atualmente, se apresentam como mais qualificadas e 

27 Trata-se do “Projeto Modelo” anteriormente mencionado.
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dispostas a enfrentar a necessidade de melhorar o regime normativo-disciplinar são a 
CGU, a AGU e a SAL/MJ. Desse modo, estas instituições poderiam liderar a atuação do 
Governo Federal, como um todo, no exercício das propostas ora apresentadas. A formação 
de uma Comissão Especial composta por representantes de tais instituições para proceder 
às modificações normativas já amenizaria o problema de uniformização. 

Para prevenir esta dificuldade com maior segurança, porém, tal comissão poderia 
elaborar um anteprojeto de lei modelo, que tentaria ser aprovado em cada uma das 
legislaturas Estaduais para minimizar o problema da falta de uniformização normativa, sem 
impedir, porém, sua complementação pela experiência bem sucedida das administrações 
regional e locais. 

Em determinados momentos, tal comissão poderia receber o apoio técnico de 
especialistas em atividades normativas, para fins de redação e aprimoramento do 
anteprojeto modelo, bem como de especialistas em atividades político-legislativa, para 
fins de sua respectiva aprovação nas Assembleias e Câmara Legislativas. 

3.3.3 Uma proposta alternativa

A primeira proposta apresentada anteriormente foi a virada legislativa, sugerindo a 
adoção de uma estratégia política designada a promover as revisões do regime disciplinar 
brasileiro mediante o investimento, em plano Legislativo-Federal, no mínimo necessário 
para sustentar, em nível Legislativo-Estadual, a regulamentação mais detalhada e 
especificada. Redirecionar as investidas políticas para as legislaturas Estaduais seria 
uma forma de superar a dificuldade na obtenção de deferência por parte de um Congresso 
Nacional silente, reticente ou pouco resoluto para enfrentar, com a devida capacitação 
necessária, a temática do PAD. 

Durante a execução da pesquisa, especificamente nos momentos de investigação da 
legislação Estadual e Municipal, verdadeiras inovações puderam ser encontradas no que 
concerne ao regime disciplinar. Legislações administrativas de Belo Horizonte, construindo 
a SUSPAD como meio de solução alternativa de controvérsias, e do Rio de Janeiro, com 
suas regras de dosimetria da responsabilização disciplinar, entre outra como as da Bahia, 
Tocantins e Acre, destacaram-se na concepção de mecanismos normativos sem precedente 
no plano Federal. Nada garante, no entanto, que os Legislativos Estaduais estejam imunes 
aos mesmos problemas relativos a uma deliberação em meio ao pluralismo e relativos a 
ações coletivas, do mesmo modo que o Congresso Nacional. Nada, igualmente, certifica 
que as legislaturas Estaduais estejam dispostas a contribuir com o aprimoramento 
normativo do regime disciplinar brasileiro. 

A presente proposta representa uma medida jurídica alternativa que poderá ser adotada 
caso a estratégia política da virada legislativa não seja exitosa. Esta proposta, entretanto, 
depende de que, ao menos, aquele mínimo necessário seja aprovado no âmbito Federal: 
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a regulamentação executiva. Se o comportamento do minimalismo legislativo for bem 
sucedido, o próprio Poder Executivo poderá proceder à sua regulamentação pela via do 
Decreto. A diferença é que a implementação legal detém maior segurança jurídica, além de 
interferir de forma mais sutil na relação entre os Poderes. De qualquer forma, é possível 
que, prevendo a impossibilidade de reforma da matéria e do administrativo disciplinar 
perante Assembleias e Câmara Legislativas, o projeto de iniciativa do Executivo Federal 
no Congresso Nacional – contendo o mínimo necessário para conduzir às mudanças 
pretendidas – contenha dispositivos admitindo a delegação de competência com caráter 
de subsidiariedade. Trata-se de uma medida jurídica garantindo que as modificações 
poderão ser observadas no caso de insucesso das medidas políticas de reformulação 
normativa perante os Estados. 

O projeto poderia conter determinações como faculdade de regulamentação, 
detalhamento e especificação dos termos e do conteúdo daquela Lei por parte das 
instituições legislativas Estaduais, cominando um prazo razoável para tanto. Durante este 
período estabelecido no projeto eventualmente aprovado, a Comissão Especial perseguiria 
os intentos do Executivo Federal nas legislações Estaduais, por meio de negociações com 
seu anteprojeto de lei modelo. Expirado o prazo previsto sem sucesso no plano Estadual, 
a alternativa seria regulamentar as disposições mínimas alcançadas pelo Poder Executivo 
Federal perante Congresso Nacional, recorrendo ao instrumento do Decreto. Esta não 
seria a medida mais desejável, mas seria a última via disponível para o aprimoramento 
do regime disciplinar brasileiro em termos jurídico-normativos. 

3.4. Proposição de Novos Institutos
Dadas estas considerações, a equipe de pesquisa relacionou algumas sugestões 

preliminares para engendrar um compasso mais harmonioso institucionalmente quanto 
ao processamento dos PADs que atingem, diretamente, as instituições-objeto.  

3.4.1. Transação Administrativa Disciplinar através de SUSPAD

Não se pode negar que a medida prevista na legislação Municipal de Belo Horizonte 
conta com um interessante mecanismo de vanguarda, estruturado pela economicidade e 
eficiência. Não obstante a excelência do modelo proposto, ainda será avaliado pelo grupo 
de pesquisa se há nuances outras para a transação administrativa disciplinar que possam 
ser tão ou mais eficientes para a experiência brasileira, principalmente em âmbito Federal.
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