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Assunto: Interpretação de dispositivos do Novo Estatuto dos Servidores

Públicos do Distrito Federal em matéria de direito administrativo
disciplinar material e processual

EMENTA

Direito administrativo. Interpretação de dispositivos do
Novo Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito
Federal em matéria de direito administrativo disciplinar
material e processual. Resposta às questões da consulta
ao longo do parecer.

)

Senhor(a) Procurador(a)-Chefe da Procuradoria de Pessoal,

I

1. Cuida-se de consulta da Secretaria de
Transparência e Controle do Distrito Federal (fls. 3/10) acerca da
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Interpretação de dispositivos do Novo Estatuto dos Servidores Públicos do

Distrito Federal em matéria de direito administrativo disciplinar material e

processual.

2. São estas as questões ventiladas:

a) os dispositivos elencados nos artigos 180 a 210,

da Lei Complementar distrital n. 840/2011, são normas de direito administrativo

disciplinar material?

b) os preceitos dos artigos 168 a 179 e de 211 a 267,

da Lei Complementar distrital n. 840/2011, veiculam regras de direito
administrativo disciplinar processual?

c) as normas de direito administrativo disciplinar
material incidentes são aquelas em vigor na data da ocorrência do fato?

)
d) as normas de direito administrativo disciplinar

material retroagem caso tratem da mesma conduta?

e) há possibilidade de os membros da comissão

processante, no caso de servidores que compõem carreira organizada em nlvel

hierárquico, não pertencerem à mesma carreira do acusado? (exegese dos

§§ 2°, 3° e 9° do art. 229 da Lei Complementar distrital n. 840/2011)

f) há nlvel hierárquico no tocante aos servidores

ocupantes de cargos comissionados para fins de composição de colegiado de

sindicância ou de processo administrativo disciplinar?

3. É o relatório do necessário.
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11 • Fundamentação

11.1.

4. A primeira indagação concerne a se os
dispositivos elencados nos artigos 180 a 210, da Lei Complementar distrital n.
840/2011, são normas de direito administrativo disciplinar material.

5. O Procurador-Geral-Adjunto do Ministério Público
perante o Tribunal da Relação de Guimarães de Portugal, Dr. Vinício A.P.
Ribeiro, eminente disciplinarista luso, ensina sobre o conceito do direito
administrativo disciplinar material:

) "Igualmente se distingue no direito disciplinar uma parte
substantiva (onde se encontram os principias fundamentais,
as normas que prevêem os factos integrantes das infrações
disciplinares e que estabelecem as respectivas penas) e
uma parte adjetiva, onde se explicita e disciplina a
tramltação processual."' [sic]

6. Na doutrina pátria, Silvio Ximenes de Azevedo
pontua que o direito administrativo disciplinar é a parte do direito

administrativo que se ocupa dos fatos atinentes aos deveres e

responsabilidades atribuídos aos servidores públicos e dos atos comissivos

, RIBEIRO, VinIcio A.P. Estatuto disciplinar dos funclonArlos públicos comentado. 3 ed.
Coimbra: Coimbra, 2006, p. 89.
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)

ou omissivos a estes imputados, suscetíveis de desencadear a imposição

de penalidades pela autoridade detentora do poder oisclplinar."

7. Os preceitos dos artigos 180 a 210, do Novo
Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal, cuidam:

- art. 180 - previsão dos deveres dos servidores
públícos'', cujo descumprimento implica infração disciplinar leve4;

- arts. 181 a 186 - responsabilidade civil,
disciplinar e penal dos servidores;

- arts. 187 a 194 - regras e tipos sobre as
infrações disciplinares;

- arts. 195 a 207 - versam sobre as sanções
disciplinares e preceptivos pertinentes;

- art. 208 (prescrição), 209 (inimputabilidade
.J disciplinar) e 210 (causas de isenção de penalidade disciplinar).

2 AZEVEDO, Sylvio Ximenes de. Direito administrativo disciplinar: em perguntas e
respostas. 2· ed., Rio de Janeiro: EdiçOesTrabalhistas, 1988, p. 1.
3 Relativamente ao principio da legalidade na enumeração dos deveres do servidor, o
administrativista POrtuguêsPaulo Veiga e Moura3 comenta:
"Os deveres gerais ou especiais que integram o conceito de infracçâo disciplinar são única e
exclusivamente os que constarem de uma lei em sentido formal, não podendo por via
regulamentar ou convencional serem aditados deveres diferentes dos que constem daquela lei.
[...] O principio da reserva de lei encerra um dupla garantia, a ser: em primeiro lugar, a garantia
de que os deveres gerais ou especiais cuja violação constitui ínfracção disciplinar são apenas
os que constarem da lei; em segundo lugar, a garantia de que as penas aplicáveis aos
comportamentos violadores de tais direitos serão igualmente apenas as que constarem de uma
lei." (MOURA, Paulo Veiga e. Estatuto disciplinar dos trabalhadores da admln/straçlo
pública anotado. 2 ed., Coimbra: Coimbra, 2011, p. 48-49.)

Art. 190. são infraçOesleves:
I - descumprir dever funcional ou decisOesadministrativas emanadas dos órgaos competentes;
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8. Trata-se manifestamente de normas de direito
administrativo disciplinar material, sim, inclusive as disposições sobre

prescriça05 do direito de instaurar procedimento disciplinar (como conhecida

no direito português) ou do direito de punir (como intitulada na doutrina
nacional) e prescrição intercorrente e retroativa6.

11.2.

9. Os preceitos dos artigos 168 a 179 e de 211 a
267, da lei Complementar distrital n. 840/2011, veiculam regras de direito
administrativo disciplinar processual? Os dispositivos dispõem sobre:

9.1. Arts. 168 a 179 - cuidam de direito de petição,
pedido de reconsideração, recurso hierárquico e normas sobre exercício da
autotutela de atos administrativos. Embora respeitem a regras de caráter geral
no plano do Estatuto dos Servidores Públicos do DF, não exclusivamente ao
processo administrativo disCiplinar e sindicância, os aludidos ditames legais
são aplicáveis, sim, em matéria disciplinar, tanto que se prevê expressamente

o prazo quinquenal para requerimentos contra penas de demiSsão, de

5 "A prescríçãe tem natureza substantiva, e não adjetiva, sendo de aplicaçao imediata a lei que
estabelece um prazo mais curto para a prescriçao do procedimento disciplinar." (SOUSA, Rui
Correia de. Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funçOes públicos:
anotado e comentado. 2 ed. atual. e aument. Lisboa: Quid Juris, 2011, p. 26).
e Para verificar a distinçao entre a prescriçao do direito de punir e a intercorrente conferir em
CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e
slndlcAncla: à luz da Jurisprudência dos tribunais e da casuistlca da administração
pública. 2" ed. rev. atual. ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 966 ss.
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cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou de destituição do cargo em

comissão (art. 175, I), assim como se articulou que o direito de petição teria

prazo inicial contado da publicação do ato impugnado (art. 175, parágrafo
. -

único, I), proposição especificamente proposta, durante os trabalhos da

comissão elaboradora do anteprojeto legislativo do Novo Regime Jurídico dos

Servidores distritais, da qual participou este parecerista, em vista das penas

disciplinares, as quais devem sempre ser publicadas, bem como se aduziu que

o prazo prescricional quinquenal para os requerimentos principaria com o

trânsito em julgado da decisão judicial (art. 175, parágrafo único, 11I),
designadamente focado na hipótese de pleito de reintegração ao cargo público

em caso de sentença penal absolutória vinculante para a Administração

Pública e determinante da anulação de pena demissória, regra que sugerimos

perante a comissão do anteprojeto, com fundamento na doutrina" e
jurisprudência8 consagradas nesse sentido.,

7 ·Conquanto a Lei n. 8.112/1990 reze que o direito do servidor público de requerer perante a
Administraçao prescreve em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissao e de cassação de
aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes
das relaçOes de trabalho (art. 110, I), pode gerar grave injustiça a impensada apücação literal
do preceito, nos casos de pedidos de reintegraçao aos cargos públicos de funcionários
previamente demitidos e que são posteriormente absolvidos, em virtude de sentença penal que
declara a inexistência do fato ou negativa de autoria de crimes contra a Administraçao Pública,
quando ausente falta residual motivadora, de per si, da penalidade demissória. É que os
processos penais podem demorar mais de cinco anos para formarem coisa julgada favorável
ao servidor demitido previamente, o que não é tão inusitado em face da plêiade de recursos ã
disposiçao das partes nos processos judiciais brasileiros e da insuficiente estrutura do Poder
Judiciário para atuar de forma célere em meio ao universo de milhões de feitos que lhe vêm à

aprecíaçao. Dal que o cOmputo do prazo para que se requeira a reintegraçlio, nesses casos,
deve ser contado do trlinsito em julgado da sentença penal absolutória implicante da anulaçlio
dos atos administrativos sancionadores, quando inexista falta residual bastante para sustentar
a validade da pena aplicada." (CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo
admInIstrativo dIsciplinar e slndlcAncla: à luz da JurIsprudência dos trIbunais e da
casulstlca da admInIstração pública. 2' ed. rev. atual. ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p.1.084).
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9.2. Destarte, ainda que sem expressa previsão,
cabe a aplicabilidade das regras de direito de petição, recursos hierárquicos e

pedidos de reconsideração, além de limites da autotutela administrativa, em
matéria disciplinar.

9.3. O direito administrativo disciplinar processual
cuida dos procedimentos formais que a Administração Pública deve observar
para proceder à apuração de irregularidades cometidas por seus servidores
(sindicância investigativa) e do devido processo administrativo (sindicância
punitiva ou processo administrativo disciplinar, no regime da Lei federal n.
8.112/1990) para, respeitado o prévio direito de defesa e com consideração
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, individualização da pena,
impor penalidades disciplinares aos agentes transgressores.

, Estatuiu o Tribunal Regional Federal da 5" Regi<!!o: 'O prazo para ajuizamento da açãc de
reintegraçêo tem como dias 8 quo a data do transito em julgado da sentença absolutória do réu
na ação criminal." (AC -75272, Processo: 9505037384/AL, 3" Turma, dectsão de 12.12.1996,
DJ de 07.02.1997, p. 6016, relator o Desembargador federal josé maria lucena.). José
Armando da Costa cita acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se
firma que o prazo, concemente ao direito do servidor requerer a reintegraçêo ao cargo público
de que foi demitido, começa a correr da absolvlção no juizo criminal (TJSP, Ap. Cív. n.
169.263, in RT, v. 399, p. 176). Pontificou o Tribunal Federal de Recursos: 'No caso de ação
reintegratória, a prescrição corre da ciência da sentença absolutória no processo-erma
instaurado em razão dos mesmos fatos que determinaram a ímpostção da pena disciplinar de
oerrussão, na esfera administrativa". (EIAC n. 00755621BA, 1" Turma, DJ de 18.02.1988, p.
2380, relator o ministro Costa Leite.) O mesmo Tribunal Federal de Recursos ainda destacou
que, no caso de a sentença, proferida no processo criminal, firmar que o servidor público é
inimputável, o prazo para requerer a reintegraçêo ao cargo público deve ser contado do trânsito
em julgado do decreto judicial alforriador, que, no caso, vincula a autoridade administrativa à
ausência de responsabilidade, conquanto se reconheça a existência do fato. (AC 58700/SP, 1"
Turma, DJ de 06.05.1982, EJ, vol. 1-02, p. 21, relator o ministro pereira de paiva.)
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9.4. Já O capitulado nos artigos 211 a 267, da Lei

Complementar distrital n. 840/2011, sem dúvida que traçam normas de direito

administrativo disciplinar processual, ao minuciosamente enunciar os preceitos

regedores do processo disciplinar e formalidades procedimentais, dispensando-
) se maiores digressões em torno da intuitiva questão.

11.3.

10. As normas de direito administrativo disciplinar
material incidentes são aquelas em vigor na data da ocorrência do fato?

)

11. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, em
princIpio, não se aplica aos fatos consumados quando ainda em vigor o texto

da Lei federal n. 8.112/1990, c.c. Lei distrital n. 197/1991, ressalvadas as

hipóteses que serão abordadas no item seguinte, isto é, de retroatividade das

disposições mais favoráveis da legislação superveniente a fatos ocorridos
antes de sua vigência.

12. Em tema de direito intertemporal, fora as
situações de retroatividade de normas posteriores mais benignas, a regra é de

que "tempus regit actum", ou seja, configuram infrações disciplinares as ações

ou omissões que, ao tempo de sua prática, eram previstas em lei como tal, a
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bem dos princlpios da legalidade e da tipicidade9 (robusto no direito
espanhol") 11.

12.1. As normas criadoras de novas infrações
disciplinares, anteriormente não previstas, ou implicantes de penas mais

graves de fatos outrora tipificados como faltas mais leves, não podem retroagir

sobre fatos ocorridos antes de sua vigência, a bem da própria segurança

jurídica do servidor público e da defesa da sua esfera de liberdade, pois ele

não tinha conhecimento, na época de sua conduta, que aquele fato poderia

resultar em sanção funcional, porquanto então não era cominada pena

disciplinar ao determinado agir nem ele era considerado transgressão

• O juiz de direito e professor universitário POrtuguêsCarlos Alberto Conde da Silva Fraga
invoca a doutrina e direito positivo espanhóis para firmar que a segurança jurldica, que
equivale a previsibilidade, ou o poder prever-se de antemão as consequências jurldicas dos
próprios atos, incide, no direito administrativo disciplinar, com o imperativo de que a lei
descreva um pressuposto de fato estritamente determinado para que se possam conhecer os
comportamentos proibidos e sanções incidentes, a fim de que os cidadaos possam determinar
a sua conduta de maneira a não cometer atos iIIcitos, de forma que, na esteira da
jurisprudência constitucional da Espanha, "exige-se que a definlção dos illcitos administrativos
para ser válida tem de se revestir de uma previsao que garanta a segurança jurldica. (FRAGA,
Carlos Alberto Conde da Silva. O poder disciplinar no estatuto dos trabalhadores da
administração pública: Lei 58/2008 - doutrina - jurisprudência. Alfomelos: Petrony, 2011,Pc· 126-127, 129.)
o O Tribunal Constitucional da Espanha pontificou que contraria o principio da legalidade a

simples habilitaç!io á Administraç!io, por norma de valor legal esvaziada de todo o conteúdo
material próprio, para promover a tipificaç!io dos illcitos administrativos e as correspondentes
consequências sancionadoras, em vista da repercussão do principio da segurança jurldica
sobre as IimitaçOesda liberdade individual, a exigir a pré-<1eterminaç!ionormativa das condutas
iIIcitas e das sançOescorrespondentes. (apud FRAGA, Carlos Alberto Conde da Silva. O poder
disciplinar no estatuto dos trabalhadores da administração pública: Lei 58/2008 _
doutrina - jurisprudência. Alfornelos: Petrony, 2011, p. 75.)
11 "Sempre deverá ser exiglvel no campo sancionador administrativo a observancia dos
requisitos constitucionais da legalidade formal e tipicidade como garantia de segurança jurldica
do cidadao. [h'] no sistema espanhol a evcnicão do poder sancionador da Adminístração é no
sentido de oferecer aos administrados as garantias do direito penal sendo tal pacifico."
(FRAGA, Carlos Alberto Conde da Silva. O poder disciplinar no estatuto dos trabalhadores
da admlnlstraçAo pública: Lei 58/2008 - doutrina - jurisprudência. Alfornelos: Petrony,2011, p. 42,51.)
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administrativa quando pratícado'ê, modo por que a incidência de lei nova mais

gravosa ou tipificadora do procedimento antes não apenado representa

surpresa ao funcionário e geração de insegurançajuridica, incompativel com o
Estado democrático de Direito.

12.2. Por isso que o advogado português Rui
Correia de Sousa enfatiza13:

"São aplicáveis às leis disciplinares os seguintes princlpios,
oriundos da Doutrina e do Código Penal: não retroatividade
das leis, não existência de infração sem que a mesma
esteja plasmada em lei (nullum crimen sine lege) prévia,
escrita e restrita, não aplicação de pena sem a existência
prévia da infração objetivamente praticada (nulla poena sine
crimine) e aplicação da lei mais objetivamente favorável. Na
interpretação e integração das leis disciplinares é proibida a
interpretação extensiva e o recurso à analogia."

)
12.3. A própria Carta dos Direitos Fundamentais da

União Européia, de 7 de dezembro de 2000, enuncia:

"Artigo 49°

12 Ensina o juiz de direito e professor universitário português Carlos Alberto Conde da Silva
Fraga, em seu livro originário de sua tese de doutorado perante a Universidade Espanhola de
Sevilla, que se aplicam, na Espanha, como coroláriodo principio da legalidade, a aplicação dos
princlpios de direito penal e processual penal ao direito administrativo sancionador, a fim de
salvaguardar os direitos fundamentais decorrentes do princIpio da segurança jurldica, trazendo
a lume, por oportuno, o disposto no art. 25.1. da Constituição Espanhola: "Ninguém pode ser
condenado ou sofrer san~s por actos ou omissoos que no momento da sua prática nõo
constituam crime, contravençtJo ou infracçtJo administrativa, segundo a legislaçtJo vigente
nesse momento." (FRAGA, Carlos Alberto Conde da Silva. O poder disciplinar no estatuto
dos trabalhadores da admlnlstraçlo pública: Lei 58/2008 _ doutrina _ Jurisprudência.Alfomelos: Petrony, 2011, p. 33.)

13 SOUSA, Rui Correia de. Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções
públicas: anotado e comentado. 2 ed. atual. e aument. Lisboa: Quid Juris, 2011, p. 14.
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Princlpios da legalidade e da proporcionalidade dos delitos e
das penas

1. Ninguém pode ser condenado por uma acção ou por uma
omissão que no momento da sua prática não constitula
lnfracção perante o direito nacional ou o direito
intemacional. Do mesmo modo, não pode ser imposta uma
pena mais grave do que a aplicável no momento em que a
tnfracção foi praticada. Se, posteriormente à infracçao, a lei
previr uma pena mais leve, deve ser essa a pena aplicada.'

I F L N'._.c2:....;=->-----__ --------- i
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13. O doutor em direito pela Universidade de
Valência, o aclamado administrativista espanhol Juan B. Lorenzo de Membiela,

em sua magistral obra", confirma o principio da legalidade e da tipicidade no
sistema disciplinar da Espanha:

)

"La Ley 7/2007, EBEP, incorpora em su articulado, en el
art.94.2°, los siguientes: a) Principio de legalidad y tipicidad de
las faltas y sanciones, a través de la predeterminación
normativa [...] EI reconocimiento dei principio de legalidad
fundamenta las siguientes garantras: 1. Garantra criminal, que
exige la previa tipificación de las acciones u omisiones
consideradas, em el ámbito disciplinaria, como faltas. Es más,
exige que las normas disciplarias ostente el grado de Ley sin
pe~uicio - a semejanza de c6mo ocurre em el Derecho Penal _
de verificar la existencia de las lIamadas leys penales em
blanco em atención a la naturaleza de la materia regulada y
com ello, implfcitamente, uma justificación sobre la possibilidad
de que el Reglamento entre a regular los iIIcitos disciplinarias.
[...] garantra disciplinaria, en el sentido que ninguna sanción
disciplinaria deberá ser impuesta sin uma previa tipificacion
normativa."

14. Nesse díapasão, o magistrado e professor
universitário português Carlos Alberto Conde da Silva Fraga, em sua obra de

,. MEMBIELA, Juan B. Lorenzo de. Réglmen disciplinaria de los funclonarlos de carrara.
Segunda edicion. Navarra: Arazandi, 2008, p. 67, 99, 100.
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grande tomo e tese

Espanha, acentua:
de doutorado perante a Universidade de Sevilla, na
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")
·0 principio geral sobre a aplicaçao das leis no tempo é o de
que a lei só rege para o futuro, ou seja, não tem efeito
retroactivo salvo se dispuserem doutro modo. [...) nesta
matéria rege com maior contundência do que noutras o
principio geral do Direito tempus regit actum que se
excepciona, como no âmbito penal, quando as normas
disciplinares favorecem o sancionado, atribuindo-Ihes, neste
caso, efeitos retroactivos. [...) Resulta claro que uma das
consequências que dimanam do principio da legalidade é a
impossibilidade de punir um funcionário público por uma
acção ou omissão que, no momento em que ocorre, não se
encontre tipificada como intração disciplinar, consequência
elementar do principio mais genérico da segurança jurldica
que preside à globalidade do nosso ordenamento."15

)

15. Sobre especificamente a questão de direito
intertemporal, vale ouvir a elucidativa lição do grande administrativista
português da atualidade Paulo Veiga e Moura16:

"Os trabalhadores que cometeram illcitos disciplinares antes
da entrada em vigor da presente lei podem continuar a ser
punidos pelos estatutos anteriormente vigentes, da mesma
forma que ele não é aplicável aos trabalhadores que
possuam um estatuto disciplinar especifico, salvo remissao
expressa ou previsão de aplicabilidade subsidiária. [...)
Porém, já relativamente aos factos praticados antes da data
da entrada em vigor do presente estatuto, quer já tenha ou
não sido instaurado o processo disciplinar, quer já tenha ou
não sido proposta e aplicada a pena, quer já esteja ou não a
ser cumprida a pena aplicada, o novo regime disCiplinar só

15 FRAGA, Carlos Alberto Conde da Silva. O poder disciplinar no estatuto dos
trabalhadores da admlnlstraçllo pública: Lei 58/2008 _ doutrina _ Jurisprudência.
Alfornelos: Petrony, 2011, p. 283-284.
" MOURA, Paulo Veiga e. Estatuto disciplinar dos trabalhadores da admlnlstraçllo
pública anotado. 2 ed., Coimbra: Coimbra, 2011, p. 28, 19-20.
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será aplicável se em concreto se revelar mais favorável ao
trabalhador e melhor assegurar a sua audiência e defesa.
Deste modo, o principio geral não é o da aplicabilidade do
novo regime disciplinar aos factos iUcitos praticados antes
da sua entrada em vigor, factos esses que continuarão a ser
apreciados e sancionados ao abrigo da legislação que tiver
vigorado até ao inicio da vigência do presente estatuto
disciplinar.[ ...) O novo estatuto disciplinar s6 será aplicável
aos factos iUcitos praticados antes da sua entrada em vigor
quando o seu regime de revelar em concreto mais favorável
ao trabalhador e melhor garantir sua defesa e audiência".

16. Em suma, respondendo a consulta, com fulcro
na jurisprudência e doutrina pátria e estrangeira do direito disciplinar, as

normas de direito administrativo material aplicáveis são aquelas vigentes na

data do fato, salvo em caso de possível retroatividade de norma mais benigna

veiculada na Lei Complementar distrital n. 840/2011, cuja verificação deve
ocorrer caso a caso.

J
11.4.

17. As normas de direito administrativo disciplinar
material retroagem caso tratem da mesma conduta?

18. A aplicabilidade de lei posterior mais favorável ao
acusado, com eficácia retroativa da Lei Complementar distrital n. 84012011

sobre fatos ocorridos antes de sua vigência, é enfatizado.pela doutrina e pela

13
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jurisprudência brasileira 17 18 19, bem como consagrada no direito português

(referências doutrinárias já citadas neste parecer) e espanhol, na cátedra do

emérito administrativista de Valência Juan B. Lorenzo de Membiela2o:

"Como principios expresamente recogidos en el art. 94.2° de
la Ley 7/2007, EBEP, de aplicación ai procedimiento
disciplinario enumera: b) principio de irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables y de
retroactividad de las favorables ai presunto infractor."

19. Julgou o Tribunal Supremo da Espanha, depois
de assentar que se aplica ao direito administrativo disciplinar o princípio da

17 "Aplica-se ao processo administrativo disciplinar a mesma garantia constitucional incidente
no processso criminal, no que respeita à vedaçâo de retroatividade de norma penal mais grave
("Iex gravior"). Com efeito, a Constituiçlio Federal enuncia que "a lei penal nllo retroagirá, selva
para beneficiar o teu" (art. 5°, XL), garantia que se reflete no processo disciplinar, em razão do
que é posslvel que a superveniente norma mais benigna seja aplicável retroativamente, em
proveito do servidor acusado na esfera administrativa." (CARVALHO, Antonio Carlos Alencar.
Manual de processo admInistrativo disciplinar e sindicância: à luz da Jurisprudência dos
trtbunals e da casulstlca da admlnlstraçllo pública. 2" ed. rev. atual. arnpl. Belo Horizonte:
Fórum, 2011, p. 254-256.)
,. Vide Superior Tribunal de Justiça, RMS 12539/TO, 2000/0116454-8, relator o Ministro Paulo
Medina, 6" Turma, julgamento de 26.05.2004, DJ de 1°.07.2004, p. 278, LEXSTJ vol, 183, p.
36. Vide também o Tribunal Regional Federal da 1" Regiao (REO 9501129152, Processo:
9501129152/DF, 1" Turma, decisão de 22.04.1999, DJ de 10.05.1999, p. 7, relator o
Desembargador federal RICARDO MACHADO RABELO).

,. Nesse sentido a doutrina. Conferir a respeito em: BARROS FILHO, Mário Leite de. Direito
administrativo disciplinar da Policia "via rápida": material e processual. são Paulo:
Edipro, 2003, p. 161. ANGERAMI, Alberto; PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Direito
administrativo disciplinar: comentários à Lei Orgênlca da Policia do Estado de Silo
Paulo. Campinas: Millennium, 2004, p. 129. SILVA. Luciano Pereira da. Questões Jurldlcas
em processos administrativos: pareceres (2" série), Ministério da Agricultura: Rio de
Janeiro, 1942, vols. I e li, Parecer 644, p. 132-136. MAURER, Hartmut. Elementos de direito
administrativo alemllo, Trad. Dr. Luis Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio AntOnio Fabris
Editor, 2001, p. 77. OLIVEIRA, Régis Femandes de. Infrações e sanções ,administrativas.
sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 64-85. COSTA, José Armando da.
Prescrlçllo disciplinar. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 60.
20 MEMBIELA, Juan B. Lorenzo de. Réglmen dlsclpllnarlo de los funclonarlos de carrera.
Segunda edicion. Navarra: Arazandi, 2008, p. 62-83, 67.
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legalidade da lei penal e a profbíção de interpretações extensivas:

)

"Sendo o regime disciplinar de carácter quase penal em que
regem os mesmos princlpios informadores que neste, como
os da tipicidade21

, imputabilidade e culpabilidade. Também
tem de aplicar-se o principio da retroactividade da lei penal
mais favorável.022

20. Em resposta à consulta, pois, ante os princípios
consagrados no direito disciplinar nacional e alienígena, as normas de direito

administrativo disciplinar material podem retroagir caso tratem da mesma

conduta de forma mais favorável ao infrator, mas não podem produzir

eficácia retroativa de modo mais gravoso ao acusado nem para punir o

agente por fatos que, na época da conduta, não eram sequer tipificados
como infração disciplinar.

)
11.5.

21. Há possibilidade de os membros da comissão
processante, no caso de servidores que compõem carreira organizada em nível
hierárquico, não pertencerem à mesma carreira do acusado? (exegese dos §§
2°, 3° e 9° do art. 229 da Lei Complementar distrital n. 840/2011)

21 'Ou seja que esteja prevista e descrita como tal por norma jurldica anterior" (Tribunal
Supremo EspanhOl,sentença de 4-6-1986.)
22 Ar. 7623. Apud FRAGA, Carlos Alberto Conde da Silva. O poder disciplinar no estatuto
dos trabalhadores da admlnlstraçlo pública: Lei 58/2008 _ doutrina _ Jurisprudência.Alfomelos: Petrony, 2011, p. 34.
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22. Reza o art. 229, do Novo Estatuto dos
Servidores Públicos do Distrito Federal:

"Art. 229. A sindicância ou o processo disciplinar é
conduzido por comissl:io processante, de caráter
permanenteou especial.

§ 1° A comlssãc é composta de três servidores estáveis
designadospela autoridadecompetente.

§ 2° Os membrosda comtssãoprocessantesão escolhidos
pela autoridade competenteentre os ocupantes de cargo
para o qual se exija escolaridade igualou superior à do
servidoracusado.

§ 3° Nos casosde carreiraorganizadaem nlvel hierárquico,
os membros da comissl:iodevem ser ocupantes de cargo
efetivosuperiorou do mesmonfveldo servidoracusado.

.................................................................................................
§ 9° Podem participar como membros da comissl:io
processante servidores integrantes de outros 6rgl:ios da
administraçl:iopública,distintosdaquele onde ocorreramas
infrações disciplinares, se conveniente para o interesse
público."

23. É imperioso promover uma anotação da
tramitação do anteprojeto legislativo durante os oficios da comissão redatora,

em que este parecerista propôs a inserção dos dispositivos dos §§ 30 e 90 do
art. 229.

24. O anteprojeto original do Novo Estatuto dos
Servidores do DF somente previa a regra do art. 229, § 2°, isto é, que os

membros da comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar

fossem ocupantes de cargo para o qual se exija escolaridade igualou superior
à do servidor acusado.

16
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25. Foi registrado na comissão que a grande maioria
das carreiras do funcionalismo distrital não possuía organização em grau

hierárquico ou divisão em classes superiores e inferiores. mas somente existiria

diferença entre os servidores por meio de progressão funcional, ou seja, com

o passar do tempo, um funcionário da mesma carreira se destacava de outro

colega pela referência alfanumérica de padrão remuneratório maior, sem,
contudo, haver classes hierarquicamente compartimentadas.

26. Por isso, entendeu-se inicialmente que deveria
bastar a regra geral de que os integrantes do colegiado instrutor de sindicância

ou de processo disciplinar ostentassem grau de escolaridade igualou superior
ao acusado, em paralelo com a legislaçao federal23 24.

27. Não obstante, em face das peculiaridades de
carreiras de Estado, organizadas em classes hierarquicamente divididas (como

é a carreira de Procurador do Distrito Federal, com Procurador iniciante, de

classe intermediária e Subprocurador-GeraI25, parâmetro seguido pelos

23 "Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores
estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 32 do art. 143, que
indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou
de mesmo nlvel, ou ter nlvel de escolaridade igualou superior ao do indiciado.' IRedacao dada
~'a Lei nO9.527, de 10.12.97)

•Este parecerista tem enfatizado, nas oportunidades de aulas, palestras e cursos, que a
melhor interpretaçao do art. 149, fine, da Lei federal n. 8.112/1990, com a recaçao dada pela
Lei nO9.527/1997, é de respeitar a exigência de grau hierárquico igualou superior se assim for
repartida a carreira do acusado, em primeiro lugar, para se adotar a regra segunda, de grau de
escolaridade superior, nos casos em que não houver repartição hierárquica na carreira do
grocessado.
5 Lei Complementar distrital n. 681/2003:

Art. 2' A carreira de Procurador do Distrito Federal é composta dos seguintes cargos:

I - Subprocurador-Geral do Distrito Federal;

11 - Procurador do Distrito Federal- categoria 11;

17
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DefensoresPúblicosdistritaisou Procuradoresde AssistênciaJudiciária),que
requeremgarantiasde atuação,inclusiveno campodisciplinar,recomendamos,
diante dos sólidos postulados doutrinários e jurisprudenciais, com a

concordânciados diversos membrosda comissãoelaboradorado anteprojeto
legislativo, em veicular disposição especial para salvaguardar esses

servidores do responderem a sindicância ou processo disciplinar . i
I Iprocessados por funcionários de outras carreiras ou sem grau

hierárquico compatível com o do acusado no seio da própria carreira
especifica.

28. SurgiudaI o preceitoacolhido do agora vigente
§ 3° do art. 229 da Lei Complementardistrital n. 840/2011: "Nos casos de
carreira organizada em nível hierárquico, os membros da comissão

devem ser ocupantes de cargo efetivo superior ou do mesmo nível do
servidor acusado."

111- Procurador do Distrito Federal- categoria I.

Art. 3° O cargo inicial da carreira é o de Procurador do Distrito Federal _ categoria I, no qual se
ingressará mediante aprovação em concurso público de provas e tltulos, com participação da
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases.

Art. 4° A promoção na carreira de Procurador do Distrito Federal dar.se-á por antigOidade e
merecimento, altemadamente, do cargo de Procurador do Distrito Federal -categoria I • para o
de Procurador do Distrito Federal - categoria 11• e deste para o de Subprocurador-Geral doDistrito Federal.

§ 1° O critério de antigo idade observará a seguinte ordem:

a) o maior tempo no cargo;

b) o maior tempo na carreira de Procurador do Distrito Federal;

c) o maior tempo na Administração Pública distrital; ou

d) o maior tempo na Administração Pública, federal, estadual ou municipal.

18
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29. A justificativa do preceptivo é de que a
competência da comissão processante é instrutória e acusatória, competindo-
lhe analisar a responsabilidade disciplinar do acusado, motivo por que, em

certas atividades funcionais, notadamentea advocacia ou defensoria pública, o
cotejo de faltas profissionais amiúde envolvem a apreciação de atos

advocatlcios ou técnico-jurfdicos, para os quais o estranho à carreira carece de
conhecimento especializado, solidez e vivência prática para aquilatar a
responsabilidade disciplinar, além de ser imperiosa a consideração da

realidade presente de trabalho experimentada pelos servidores, as condições
do órgão e outras especificidades da carreira, ignoradas por funcionários de
outros quadros e não componentes da atividade constitucional da advocacia de
Estado.

30. Fora isso, os Procuradores Públicos não
raramente sofrem retaliação injustificada de particulares por atos funcionais,
editados sob o manto e prerrogativa essencial da independência técnica

deferida por lei26
, que contrariem interesses privados, ou mesmo frustrem)

26 Lei Complementar distrital n. 68112003

Art. 5° Constituem prerrogativas dos membros da carreira de Procurador do Distrito Federal,
sem prejulzo de outras previstas no ordenamento jurídico:
........................................................................................................................................................

" - gozar de imunidade, relativamente às suas opiniões profissionais, faladas ou escritas, nos
termos da Lei Federal n° 8.906, de 04 de julho de 1994;
.........................................................................................................................................................

Art. r Os membros da carreira de Procurador do Distrito Federal gozam das seguintesgarantias:

................................................................. , .

111 - independência técnica no exerclcio de suas atribuiçOes.
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expectativas e pretensões de outros servidores ou 6rgaos ou autoridades, em

defesa do erário e da coisa pública, pois emitem pareceres contrários à
celebração de contratos administrativos ou convênios ou licitações, frustrando

aspirações de eventuais desonestidades por funcionários envolvidos em

quadrilhas ou grupos de desvio de recursos públicos, recomendam

exonerações e demissões de outros agentes públicos, cobram impostos em

execução fiscal, ajuízam ações demolit6rias contra casas ou condomlnios

irregulares, enfim, praticam atos opinativos ou de representaçl!io judicial que
desagradam a muitos, por dever de ofício.

31. Essas tantas situações, determinadas pelas
atribuições e exerclcio funcional regular desses profissionais, robustecem os

motivos de concessão de garantias legais disciplinares aos Procuradores

Públicos, como foram enfatizadas em nosso livro de Comentários à Lei de

Organizaçl!io da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ainda em 2004.27

27 "A apuração sumária é instrumento previsto no anteprojeto de lei de regime disciplinar dos
Procuradores do Distrito Federal e que colima preservar os integrantes da carreira dos
dissabores da instauração imediata de sindicância, com a publicação do ato inaugural no Diário
Oficial e exposição dos fatos irregulares atribuldos ao investigado, muitas vezes causadores de
perturbação pessoal e desgaste capaz de prejudicar a atuação funcional do servidor,
principalmente quando se trata de peças denunciatórias animadas do intento persecutório de
particulares cujos interesses possam ter sido contrariados pela atuação dos advogados
públicos na esfera judicial ou consultiva e que se valem de denúncias vazias e falsas como
instrumento de retaliação, ás vezes com provas forjadas. [...) A estatuição de regras acerca do
recebimento de denúncias contra Procuradores do DF constitui uma garantia dos que exercem
cargo público de elevada posição e da dignidade que se lhes presume, salvaguardando-os dos
percalços representados pela instauração de procedimento apenador, tantas vezes posslvel de
ser originário de particulares autores de denúncias precipitadas ou infundadas, que buscam
prejudicar administrativamente os advogados do Estado como retaliação pelo bom
desempenho destes na defesa judicial da coisa e do interesse público, por terem, quiçá,
contrariado pretensOesdo administrado subscritor da representação, o qual se pode mover por
intento vingativo, dando azo à abertura de feito punitivo artificiosamente formulado."
(CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Comentários à Lei de Organização da Procuradorla-
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32. Vale notar que a elevada dignidade
constitucional da atividade de advocacia pública chamou a atenção do próprio

legislador constituinte derivado para proporcionar garantias aos Procuradores

Públicos na própria Lei Maior, como a equiparação remuneratória, para fins de

teto vencimental, com os membros do Ministério Público da sua unidade

federada, em vista de equalizar patamar financeiro retributivo máximo para os

que exercem funcões essenciais à Administração da Justiça, tanto que os

Procuradores Municipais não têm como referência de limite o subsIdio de

Prefeito, mas os de Ministro do Supremo Tribunal Federal (90,25% no caso dos

advogados públicos municipais).28 Os defensores públicos também são
abrangidos pelo preceito.

33. Note-se que, para fins de avaliação de
desempenho para aquisição da estabilidade no cargo, a Constituição Federal

) Geral do Ólstrlto Federal: Lei Complementar Distrital 395, de 31-7-2001, Sindicato e
Associação dos Procuradores do Distrito Federal, 2004, Brasllia, p. 191 ss.)
28 Constituiçao Federal de 1988

Art. 37 .

XI - a remuneração e o subsidio dos ocupantes de cargos, funçOes e empregos
públicos da administraçao direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes oolfticos e os proventos, pensOes ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluldas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municlpios, o subsidio do Prefeito, e
nos Estados e no Distrito Federal, o subsidio mensal do Governador no ãmbíto do Poder
Executivo, o subsidio dos Deputados Estaduais e Distritais no ámbíto do Poder Legislativo e o
subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, no ãrnbíto do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; CRedacAodada pela
Emenda Constitucional n° 41, 19.12.2003)
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proclama
29

que os Procuradores do Distrito Federal e dos Estados serão

submetidos a procedimento avaliatório perante as Corregedorias próprias
das Procuradorias, e não perante órgãos estranhos à carreira, exatamente

porque há importantes peculiaridades e especificidades da advocacia pública,
na aferíçao da conduta de seus integrantes, reconhecidas pela própria Lei
Fundamentai.

33.1. Mais, não se pode interpretar que a
Constituição teria exigido a avaliação de desempenho do estágio probatório
perante exclusivamente as Corregedorias das Procuradorias de Estado e do

DF para fins de aquisição da estabilidade pelos Procuradores iniciantes, e teria
deixado, incompreensivelmente, o juízo mais grave pela eventual perda do
cargo público pelos integrantes da carreira já estáveis (medida que pode ser

perpetrada nos autos de processo disciplinar, nos termos do art. 41, § 1, 11, da

Carta Magna
30

) relegado a órgãos ou agentes estranhos à carreira,

) 29 Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na
qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e tltulos, com a participaçao da
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerêo a representaçao judicial e
a consultoria jurldica das respectivas unidades federadas. (Redacêo dada pela Emenda
Constitucional nO19, de 1998)

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após
três anos de efetivo exerclcio, mediante avaliaçao de desempenho perante os órgêos próprios,
após relatório circunstanciado das corregedorias. CRedacêo dada pela Emenda Constitucionaln019, de 1998)

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercfcio os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. CRedacêo dada pela EmendaConstitucional nO19, de 1998)

§ 1° O servidor público estável só perderá o cargo: CRedacêo dada pela EmendaConstitucional nO19, de 1998)

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; Clnclufdo pela EmendaConstitucional nO19, de 1998)

11 - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; Clnclufdo
pela Emenda Constitucional nO19, de 1998)
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esvaziando a Corregedoria e os órgãos internos competentes das
instituições de Advocacia Pública.

!Fi .N° 2)5 .
jlp,,,c,",; 4ro·OOO·D~ 1r20.llJ..
; -', I
l i,~iG,:__ _.M.AT.:1i'4.152•.7
Í-_ •..-...

33.2. Será que as Corregedoriasdas Procuradorias
de Estadoe do DF se limitammeramentea atuarna avaliaçãode desempenho
na sede do estágio probatório? Foi esse papel limitado e tfbio que a
Constituiçãovisou ao preverexpressamentea figura necessáriados sobreditos
órgãoscorrecionaispróprios?

33.3. É evidente que o legislador constituinte
derivado buscou conferir também competências disciplinares intuitivas
para as Corregedorias próprias das Procuradorias de Estado e do DF,
conferindo-lhespoder exclusivo para apreciar a conduta dos membros da
carreirada advocaciapública,dadasas peculiaridadesda função.

)

33.4. A finalidade da norma constitucional do art.
132, par. único, da Lei Maior, no sentido da aferição de desempenho de

Procuradores em estágio probatório perante Corregedorias próprias das
Procuradorias de Estado e do DF, justifica interpretação extensiva para

abranger também a apuração e processamento de responsabilidade
disciplinar, protegendo-se os membros da carreira de procedimentos
investigativos ou sancionadores movidos por órgãos estranhos à

instituição da advocacia pública, o que igualmentese compagina com a

vedação de que servidores não componentes da carreira funcionem como

membros de trinca processante de sindicância ou processo

111- mediante procedimento de avallação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa. (Incluldo pela Emenda Constitucional n0 19, de1998)
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administrativo disciplinar contra Procuradores Públicos, a bem de

propiciar plena independência funcional e atuação desembaraçada de receios

de retaliação por outros órqãos ou autoridades ou até particulares contrariados
pela atuação dos advogados do Estado.

) 33.5. Esse modelo de sistema correcional próprio
também foi desenhado na Lei de Organizaçao da Advocacia-Geral da União,

cuja Corregedoria interna exerce o controle disciplinar sobre os membros da

carreira, inclusive com a Instauraçâo de sindicãncia e processo administrativo

sancionador contra seus integrantes.31 No mesmo dlapasao é o sistema
estabelecido na disciplina normativa da Defensoria pública.32

3'
Lei Complementar federal n. 73/1993

Art. 5° - A Corregedoria-Geral da Advocacia da Uniao tem como atribuiçOes:

)
I - fiscalizar as atividades funcionais dos Membros da Advocacia-Geral da Unia o;

.......................................................................................................................................................

111- apreciar as representaçOes relativas à atuação dos Membros da Advocacia-Geral da
União:

.........................................................................................................................................................

VI - instaurar, de oficio ou por determinaçao superior, sindicancias e processos
administrativos contra os Membros da Advocacia-Geral da União.

32 Lei Complementar federal n. 80/1994 (Organiza a Defensoria Pública da Uniao, do Distrito
Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organizaçao nos Estados, e dá
outras providências.)

Art. 13. A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da Uniao compete:

..............................................................................................................................................
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33.6. Essa imperatividade de salvaguardar a
Independência técnica dos advogados públicos foi objeto de preocupação

do legislador infraconstitucional distrital, nos termos da Lei de Organização da

Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a qual institui uma série de

J prerrogativas e garantias funcionais para os Procuradores distritais no campo
disciplinar, tais como:

- a competência da Procuradoria-Geral do Distrito
Federal para o exercicio do poder disciplinar sobre os Procuradores do DF,

portanto para instauração de: sindicância (da alçada privativa do Procurador-

Geral: art. 6°, XXIII; art. 7°, V, LC 395/2001), processo administrativo disciplinar

(da competência do Procurador-Geral, após autorização do Conselho

Superior
3
: art. 11, 111, LC-DF 395/2001) e de apuração sumária (para a qual é

competente o Procurador-Corregedor, integrante da carreira, nos termos do art.
7°, IV, LC 395/2001);

li - sugerir ao Defensor Público-Geral o afastamento de Defensor Público que esteja
sendo submetido a correição, sindicância ou processo administrativo disciplinar, quandocablvel;

...........................................................................................................................................

IV - receber e processar as representações contra os membros da Defensoria Pública da
Uniao, encaminhando-as, com parecer, ao Conselho Superior;

..................................... , ,.

VI - propor a instauração de processo disciplinar contra membros da Defensoria Pública
da Unlão e seus servidores.

33 A regra é também redigida na Lei de Organizaçao do Ministério Público da Uniao (Lei
Complementar federal n. 75/1993), que estabelece que o processo disciplinar contra
membros da Instltulçlo será autorizado pelo respectivo Conselho Superior (arts. 251, §2°, 111,252).33
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- as denúncias contra Procuradores do Distrito
Federal deverão ser apresentadas exclusiva e diretamente à Corregedoria da
Procuradoria-Geral do DF (art. 7°, 11, LC 395/2001), à qual devem ser

repassadas imediatamente, sem realização de quaisquer atos investigativos,

em caso de recebimento pela Corregedoria-Geral do DF ou quaisquer outros
órgãos, nem sequer pedido de explicações34;

- a competência do Procurador-Geral, integrante da
carreira, para julgamento e aplicação de penalidades em sindicância (art. 60,

34 Lei Complementar distrital n. 395/2001:

"Art. 7" Nos termos do parágrafo único do art. 132 da Constituição Federal, fica criada a
Corregedoria na estrutura da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, competindo-Ihe:

I - exercer as atividades próprias de órgao fiscalizador das atividades funcionais e da conduta
de integrante da carreira de Procurador do Distrito Federal;

11 - receber representaçOes e denúncias contra integrante da carreira de Procurador do Distrito;

) .........................................................................................................................................................

IV - instaurar procedimento de apuração sumária de irregularidades atribuldas a integrante da
carreira de Procurador do Distrito Federal;

.....................................................................................................................................................

§ 1° Para os fins deste artigo, os dirigentes dos órgaos da Procuradoria-Geral do Distrito
Federal e demais órgaos do Sistema Jurldico do Distrito Federal deverao comunicar à
Corregedoria a ocorrência de infraçao às leis, regulamentos internos, irregularidades
verificadas na execuçao dos serviços e infraçOes disciplinares e penais, logo do conhecimentodo fato.

§ 2° Para os fins do disposto no parágrafo anterior, as comunicaçOes endereçadas à
Corregedoria deverão ser instruldas com as peças que comprovem o fato ou o procedimento
administrativo no qual se verificou a lnfração disciplinar ou a irregularidade do serviço.

§ 3° Recebida a comunicaçao, a Corregedoria instaurarà procedimento de apuraçao sumária
ou então proporá ao Procurador-Geral do Distrito Federal a instauraçao de sindicancia;
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XXXI, LC 395/2001) contra Procuradores (no referente a penas de advertência

ou até 30 dias de suspensão: art. 215, 111,LC 840/2011) e do Conselho

Superior (formado paritariamente por membros da carreira eleitos e titulares de

cargos de chefia) para julgar os processos administrativos disciplinares (art. 11,

IV, LC 395/2001) e determinar as penalidades a serem impostas por ato

subsequente executório do chefe da Procuradoria-Geral do DF (art. 11, IX, LC
395/2001);

- competência do Conselho Superior para indicar os
membros da comissão de processo administrativo disciplinar contra
Procuradores do Distrito Federal 35

- nas situações de feitos sancionadores nos casos
de competência decisória do Governador do Distrito Federal (hipóteses de

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo

em comissão: art. 255, li, "a", LC 840/2011), é mister a indispensável coleta de

parecer prévio obrigatório do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do

) DF antes do julgamento pelo Chefe do Poder Executivo (art. 11, XIV, LC
395/2001).

35 A regra é também redigida na lei de Organização do Ministério Público da Unilo (lei
Complementar federal n. 75/1993), que estabelece que o processo disciplinar contra membros
da instituição será processado por colegiado trino de integrantes da carreira de grau
hierárquico igualou superior ao do acusado (art. 247, § 10).

lei Complementar federal n. 7511993
Art. 252. O processo administrativo, instaurado por oectsão do Conselho Superior, será

contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado.
§ 1° A declsãc que instaurar processo administrativo designará comlsslo composta de

três membros escolhidos dentre os Integrantes da carreira, vltallclos, e de classe Igual
ou superior à do acusado, indicará o presidente e mencionará os motivos de sua constituição.
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34. Por tudo isso, é fundamental que esses
servidores gozem de garantias legais de natureza disciplinar, como a de
somente ser processados por integrantes da própria carreira e de grau

hierárquico igualou superior ao acusado, como terminou sendo insculpido,

em bom tempo, no § 3° do art. 229 da Lei Complementar distrital n. 84012011.)
35. Sobre a importância de a comissão constitufda

para processar Procuradores de Estado ser composta por integrantes da
carreira, ponderamos em nosso Iivro36.

35.1. A regra é também redigida na Lei de
Organização do Ministério Público da União (Lei Complementar federal n.
75/1993), que estabelece que o processo disciplinar contra membros da
instituição será processado por colegiado trino de integrantes da carreira de
grau hierárquico igualou superior ao do acusado (art. 247, § 10).37

J 36 "É o que se vê no caso, por exemplo, de suposto erro de técnica cirúrgica cardlaca cometido
por médico servidor público, processado por trlade disciplinar composta por outro médico e
dois auxiliares de enfermagem ou atendentes hospitalares. Mais que evidente que a dupla de
profissionais de nlvel inferior não ostenta, á mingua de conhecimento cientrfico exigido,
condições técnicas de apreciar se os atos médicos praticados constituem, ou não, uma
imperlcia profissional, configuradora de infraçao disciplinar. Do mesmo modo se constata na
hipótese de colegiado sindicante, integrado por funcionários sem habiütação jurldica,
constituldo para apurar suposta infraçao disciplinar consubstanciada em atos praticados por
Procurador do Estado no exerc/cio de suas funções, iIIcito administrativo cuja análise implica o
exame do conteúdo das peças processuais ou de atos privativos de advocacia: (CARVALHO,
Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e slndlcAncla: ali luz
da Jurisprudência dos tribunais e da casufstlca da admlnlstraçlo pública. 2. ed. rev, atual.
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 343.).
37 Art. 247. O inquérito administrativo, de caráter sigiloso, será instaurado pelo Corregedor-
Geral, mediante portaria, em que designará comlseão de três membros para realizá-lo, sempre
que tomar conhecimento de infraçao disciplinar.

§ 1° A comissão, que poderá ser presidida pelo Corregedor-Geral, será composta de
integrantes da carreira, vitallcios e de classe igualou superior á do indicado.
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36. A regra de exigência de grau hierárquico igualou
superior, evidentemente enquanto integrante da carreira, do membro

designado para atuar em comissão de sindicância ou processo disciplinar, é

clássica em nosso direito38 e também é enraizada no direito estrangeiro.

) 37. Entre nós, Carlos S. de Barros Júnior sublinha a
importância de que os membros da comissão conheçam a realidade do órgão e

do serviço e pertençam à carreira do acusado, motivo por que pontua que as

comissões disciplinares devem ser compostas por servidores de grau

elevado e superior ao acusado. os quais, "livres de injunções polfticas !
conhecedores do servi co. oferecem a presunção de proceder sereno e
competente .•39

38. A disposição é consagrada mesmo no
ordenamento jurídico luso. Dispunha o Estatuto Disciplinar do Funcionalismo

Português de 1984 também que os acusadores naturais deveriam ser

)
38 Ivan Barbosa Rigolin endossa que, mesmo no silêncio da lei, é de melhor alvitre que

todos os membros da comissõo sejam de nlvel hierárquico igualou superior ao do acusado,
evitando-se "constrangimentos de um superior ser julgado por um inferior." (RIGOLlN, Ivan
Barbosa. Comentários ao Regime único dos servidores públicos civis. 4" ed. atual. e
aumen., São Paulo: Saraiva, 1995., p. 256.). Romeu Felipe Bacel/ar Filho nota que "devido à
hierarquia, como base legal disciplinar, a imparcialidade exigirà também que os servidores
estáveis - componentes da Comissao - ostentem condíção funcional igualou superior à do
indiciado." (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Prlnclplos constitucionais do processo
administrativo disciplinar. sao Paulo: Max limonad, 1998, p. 321-322.). Wolgran Junqueira
Ferreira ressalta que é de bom tom que os três membros da comíssão processante ocupem
nivel hierárquico igualou superior ao do acusado, exemplificando que um escrituráno não
podería conduzir um processo disciplinar contra um médico ou engenheiro ou de servidor
superior aos membros do conselho. (FERREIRA, Wolgran Junqueira. Comentários ao regime
jurldico dos servidores públicos civis da União. 3" ed. ampl. e atual., Bauru: Edipro, 1993,p. 158.)

3. BARROS JÚNIOR, Carlos S. de. Do poder disciplinar na administração pública. sao
Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 182.
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servidores do mesmo serviço ou órgão e integrantes da mesma carreira do
acusado:

Artigo 51.0 (Nomeação do instrutor)

1 - A entidade que instaurar processo disciplinar deve
nomear um Instrutor escolhido de entre os funcionários
ou agentes do mesmo servi co, de categoria ou
classe superior à do arguido ou mais antigo do que ele
na mesma categoria e classe, preferindo os que
possuam adequada formaç!!o jurrdica.

39. Comentando sobre a exigência do instrutor do
processo administrativo disciplinar, o grande administrativista português
Marcelo Caetan0

40
sustenta que ele "deve ser escolhido entre funcionários

de categoria ou classe superior à do arguido ou da mesma categoria mas
com maior antiguidade."

40. O doutor em direito pela Universidade de
) Valência, o aclamado administrativista espanhol Juan B. Lorenzo de Membiela,

em sua magistral obra, leciona sobre o mesmo mandamento no sistema
disciplinar da Espanha41:

'La incoacion dei expediente disciplina rio implica el
nombramiento dei Instructor, que necesariamente deberá
ser um funciona rio público perteneciente a um cuerpo o
escala de igual o superior grupo ai dei imputado de
conformidad ai art. 25 LMRFP Y dei mismo o Superior grado,
art. 30 RRDFP/1986."

40 CAETANO, Marcelo. Manual de direito admlnrstratlvo. 10·.ed., Coimbra: Almedina, vol li,2008, p. 838. .
41 MEMBIELA. Juan B. Lorenzo de. Réglmen dlscrpllnarlo de los funclonarlos de carrera.
Segunda edicion. Navarra: Arazandi, 2008, p, 550.
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41. Do exaustivamente alinhavado, segue que a
exigência de que o membro da corníssão seja integrante da carreira de classe
hierárquica igualou superior ao acusado (art. 229, § 3°, LC-DF 84012011) é
garantia legal do servidor público distrital cuja carreira seja organizada em
graus hierárquicos e foi instituída como mandamento que Mo pode ser

contornado pela Administraçao Pública, sob pena de atentado ao principio do
juiz natural ou administrador competente42, pois o instrutor e acusador
natural, nos feitos de responsabilidade disciplinar movido contra os
funcionários distritais abrangidos por essa garantia, é o componente da

mesma carreira com nível hierárquico ou classe igualou maior do que a

do processado, vedando-se que estranhos à instítuiçáo ou carreira funcionem
nas respectivas comissões processantes.

42. E a regra do seu § 9° pode tornar ineficaz a
garantia do § 3° do art. 229 da Lei Complementar distrital n. 840/2011?

43. Não procede, data venia, a interpretaçao
suscitada no item 27 da consulta (fi. 8), no sentido de que a regra do § 90

., "Por força do principio do administrador competente, reflexo da incidência do principio
constitucional do juiz natural na esfera do processo administrativo (art. 50, LI", Constituiçao
Federal de 1988), nenhum servidor público, acusado da prática de transgresslio funcional,
poderá ser investigado, processado, julgado - nem terá contra si instaurado procedimento
punitivo ou investigativo - senão por iniciativa da autoridade administrativa competente, sob
pena de nulidade total do processo disciplinar ou sindicancia, em caráter inarredável, absoluto,
ainda que ausente prejulzo para a defesa, mesmo que franqueadas as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa ao funcionário processado." (CARVALHO,
Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz
da Jurleprudêncla dos tribunais e da casulstlca da admlnlstraçlo pública. 2' ed. rev. atual.
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 269.)
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(podem participar como membros da comissão processante servidores

integrantes de outros órgãos da administração pública, distintos daquele onde

ocorreram as infrações disciplinares, se conveniente para o interesse público)

poderia afastar a exigência do § 3° do art. 229 da Lei Complementar distrital n.
840/2011.

44. Também importa trazer à colação o histórico das
discussões na comissão, durante a tramitação dos trabalhos de elaboração do

anteprojeto legislativo do Estatuto disciplinar, para explicar a origem do § 90. É

que se consignou que haveria órgãos distritais, como administrações regionais,

pequenas fundações públicas e outros órgãos administrativos, que não

possuiriam seu quadro de servidores ou carreira própria, motivo por que havia

necessidade, na prática, da requisição ou indicação de funcionários de outros

órgãos para funcionar como membros de comissões de sindicância ou de

processo administrativo disciplinar, sob pena de impossibilidade de formação
dos colegiados instrutores respectivos.

) 45. Foi para essas situações que veio a lume a regra
excepcional do § 9°. É dispositivo de exceção, que não foi editado para em

momento algum suprimir, esbater nem ainda menos esvaziar a força normativa

da regra do § 3°. O preceito do § 9° é norma de caráter geral, enquanto a

disposição do § 3° é norma de natureza especial. A hermenêutica do direito

consabidamente resolve o tema pela prevalência da norma especial, como
ensina Maria Helena Diniz43.

43 "Uma norma é especial se possuir em sua definiçao legal todos os elementos tfpicos da
norma geral e mais alguns de natureza objetiva ou subjetiva, denominados especializantes. A
norma especial acresce um elemento próprio à descríçâo legal do tipo previsto na norma geral,
tendo prevalência sobre esta, afastando-se o bis in idem, pois o comportamento só se
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46. Ainda que se ignorasse a interpretação histórica
e praticamente autêntica do preceito, o que não convém evidentemente,

mesmo assim Mo se pode, na hermenêutica do direito, promover a

lnterpretaçao que leve à ineficácia as regras jurldicas, mas sim aquela que as

torne eficazes, operantes. É de Carlos Maximiliano a llção: "Prefira-se a

inteligência dos textos que tome viável o seu objetivo, ao invés da que os
reduza à inutilidaden44

47. Dizer que os servidores integrantes de carreiras
organizadas em graus hierárquicos, para os quais a garantia legal é de que o

seu instrutor e acusador natural é trinca de colegas de carreira de classe igual

ou superior (art. 229, § 3°, LC 840/2011), poderiam ser processados por

funcionários de outros carreiras, logicamente sem grau hierárquico equivalente

ou maior do que do acusado, ao livre critério da Administraçao Pública ("se

conveniente para o interesse público"), representaria esvaziar o mandamento

fundamental e especIfico para os funcionários processados contemplados pela

) regra do § 3°, olvidando-se a origem e histórico motivador do dispositivo

excepcional, voltado para a insuficiência de pessoal para formar colegiados

disciplinares em certos órgaos sem carreira própria ou quadro suficiente de

servidores próprios, o que não é o caso das situações do § 3°, preceptivo de

exceção voltado a proteger as carreiras de Procuradores e Defensores

enquadrará na forma especial, embora também esteja previsto na geral. O tipo geral está
contido no tipo especial. A norma geral não se aplica ante a maior relevancia jurldica dos
elementos contidos na norma especial, que a tornam mais suscetlvel de atendibilidade do que
a norma genérica. Para Bobbio, a superioridade da norma especial sobre a geral constitui
expressão de exigência de um caminho da justiça, da legalidade a igualdade, por refletir, de
modo claro, a regra da justiça suurn cuique tribuere.· (DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução
ao Código Civil brasileiro Interpretada. 2 ed. Atual. e aum. SAo Paulo: Saraiva, 1996, p. 72.)
•• MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 16·. ed., Rio de Janeiro:Forense, 1996, p. 249.
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Públicos e eventuais poucas outras carreiras existentes ou a serem criadas
com organização hierárquica.

48. A exegese correta do § 9° é aplicá-lo para as
situações em geral dos servidores inseridos na previsão do § 2°, componentes

) de carreiras sem organização em grau hierárquica, para os quais basta que os

membros da comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar

tenham equivalente grau de escolaridade, os quais podem responder a

procedimento disciplinar perante trinca não constituída de membros da carreira.

49. Nao se pode, contudo, abrigar incompatibilidade
no seio do próprio art. 229 (fazendo incidir a disposição excepcional do § 90 a

situações do § 3°), ou tornar letra morta ou vazia a regra do seu § 30, tornando-

se o preceito especialmente formulado como garantia disciplinar das carreiras

constituldas em graus hierárquicos em uma mera possibilidade ou faculdade do

administrador público, quando quiser respeitar o dispositivo essencial. Não,

) 50. O processamento de Procuradores Públicos
perante Corregedorias próprias está latente na interpretação extensiva

necessária do art. 132, par. único, da Constituiçao Federal, valor que se reflete

no plano infraconstitucional com a idéia de que o poder disciplinar contra os

advogados públicos deve operar-se no seio de suas próprias instituições, com

o que se compagina harmonicamente a garantia de que os acusadores e

instrutores naturais desses profissionais componentes de carreiras de Estad045

deverao ostentar grau hierárquico igualou superior, logicamente como também

45 Lei Complementar distrital n. 681/2003: "Art. 21. A carreira de Procurador do Distrito Federalé tlpica de Estado.'
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membros da carreira específica, e não funcionários de outros órgãos não
componentes da instituição.

51. Tanto que existe uma coadjuvacão46 de
competência entre o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Conselho

Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF (artigos 60, XXIII, e

11, XVII, da Lei Complementar distrital n. 395/2001) para indicar os membros

da comissão de processo administrativo disciplinar contra Procurador do

Distrito Federal, do que se dessume que os órgãos de direção superior da

PGDF, no exercício da atribuição exclusiva de deflagrar feito sancionador

contra Procurador, não teriam evidentemente poder de indicar servidores de

outros órqãos para funcionarem como membros de comissão, por clara falta de

poder hierárquico, hipótese que alberga implicitamente a ccnctusão de que a
escolha somente pode recair em integrantes da carreira.

52. Mais, a própria interpretaçelo sistemática da Lei
Complementar distrital n. 840/2011 evidencia que, por paralelismo, se para

defender o servidor revel, a autoridade instauradora do processo deve designar

um servidor estável como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual

ou superior ao do servidor indiciado (art. 249, § 2°), não teria sentido nem

equivalência lógica que os acusadores naturais e instrutores deixassem de ser

servidores de nível hierárquico também igualou superior ao do acusado, sob

pena de incongruência que não deve ser lançada no texto legislativo .

•• "A coadjuvaçao - é a relação que se estabelece entre dois 6rgaos a que a lei atribui
competências iguais, que podem ser exercidas indiferentemente por qualquer deles."
(OLIVEIRA, Mário Esteves de; GONÇALVES, Pedro Costa; AMORIM, J. Pacheco de. Código
do Procedimento Administrativo comentado. 2 ediçao. Coimbra: Almedina, 2010, p. 212).
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53. É evidente que a regra do art. 249, § 2°, não se
aplica aos servidores integrantes de carreiras não organizadas em grau

hierárquico, por impossibilidade lógica, nos quais preside a disposição do grau

de escolaridade igualou superior como critério pertinente.

54. Por todos esses exaustivos fundamentos, é que
se conclui que, no caso dos servidores integrantes de carreiras

organizadas em graus hierárquicos ou classes distintas, resultantes de

promoção, somente colegas da mesma carreira, com igualou superior

nível de hierarquia, podem funcionar como membros de comissão de

sindicância ou de processo administrativo disciplinar, aplicando-se o

dispositivo do § 3° do art. 229 da LC 840/2011, sem margem de incidência do

preceptivo do § 9° do mesmo artigo, o qual se reserva, exclusivamente e em

caráter excepcional, para os funcionários abrangidos pela hipótese do § 20 do

sobredito artigo (carreiras não organizadas em graus hierárquicos).

)

11.6.

55. No caso de instauração de sindicância ou de
processo administrativo disciplinar contra servidores ocupantes de cargos

comissionados, para fins de composição de colegiado de sindicância ou de

processo administrativo disciplinar, devem-se observar as seguintes condutas:

- os integrantes do colegiado investigativo ou
processante devem ter nível de escolaridade igualou superior àquele previsto
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para investidura no cargo comissionado, no caso de o acusado não possuir
cargo efetivo na Administração Pública distrital;

- se o acusado, além de investido em cargo
comissionado, possuir cargo efetivo na Administração Pública distrital, aplica-

se a regra geral do art. 229, § 2°, da LC/DF n. 840/2011, indicando-se como

membros do conselho de sindicância ou de processo disciplinar servidores

estáveis com nfvel de escolaridade igualou superior ao do processado, salvo

se o acusado for integrante de carreira organizada em graus hierárquicos,

hipótese em que deverá ser respeitado, sem exceção, o capitulado no art.
229, § 3°, do Estatuto dos Servidores do DF.

55.1. Não se considera o nfvel hierárquico do posto
comissionado outrora ocupado pelo acusado, até por impossibilidade jurídica,

pois, em muitos casos, seria inviável agrupar servidores estáveis que exerçam

cargos em comissão de nlvel hierárquico compatfvel com aquele em que

) alçado o acusado, até porque esses lugares nos quadros da Administração

Pública frequentemente são providos por pessoas sem vinculo funcional

permanente, motivo por que não atenderiam, logicamente, a exigência de

estabilidade para atuarem como membros de comissão sindicante ou
processante.

56. Tanto que a doutrina e a jurisprUdência fincam
que deve ser considerado o cargo efetivo do acusado, não o status funcional

do cargo em comissão. Portanto, no caso de servidores já exonerados de

cargo comissionado, mas também ocupantes de cargo efetivo, a competência

hierárquica para a instauração de processo administrativo disciplinar deve

observar o grau funcional do posto efetivo do acusado no momento da ação
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disciplinar, e não o status funcional na época dos fatos nem o n[vel hierárquico
então ocupado pelo servidor infrator.47

56.1. Calha advertir, por oportuno, que os agentes
polfticos não estão sujeitos a responsabilidadedisciplinar.48

57. No que concerne ao grau de escolaridade dos
membros do colegiado sindicante ou processante, não há o que se acrescentar
às bem lançadas ponderações dos itens 17 a 23 da consulta (fls. 6 a 8), às
quais se faz remissão.

11I • Conclusão

Por todo o exposto, a conclusão é no sentido de que

) 1) Os preceitos dos artigos 180 a 210, do Novo
Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal, cuidam de normas de
direito administrativo disciplinar material;

2) Os arts. 168 a 179, que cuidam de direito de

47 Marcello Caetano (Manual de direito administrativo. Vol. 11. 10 ed. rev. e atual. Coimbra:
Almedina, 2008, p. 833.) Egberto Maia Luz (Direito Administrativo disciplinar: teoria e prática.
sao Paulo: José Bushatsky, 1977, p. 134). Tribunal Regional Federal da 5' Regiao (AC _
Apelação Civel - 396577, Processo: 200683000019746, UF: PE, Órgao Julgador: Segunda
Tunna, Data da cectsão: 18/0312008, Documento: TRF500161180, Fonte DJ _
Data:18/0612008, Página: 501, N°: 115, Relator(a) Desembargador Federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, Decisao UNÂNIME).
•• Nesse sentido conferir em CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. "ResponsablJldade
disciplinar dos agentes politlcos". Boletim de Direito Municipal, Editora NDJ, ano XXVII, n.
11, novembro de 2011, p. 757-765.
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petição, pedido de reconsideração, recurso hierárquico e normas sobre

exerclcio da autotutela de atos administrativos, aplicam-se ao processo
administrativo disciplinar e à sindicância, conquanto sejam normas de caráter
geral no Estatuto, com aplicação a outras situações também;

-) 3) o capitulado nos artigos 211 a 267, da Lei
Complementar distrital n. 840/2011, sem dúvida que traça normas de direito
administrativo disciplinar processual, ao minuciosamente enunciar os preceitos
regedores do processo disciplinar e formalidades procedimentais;

4) as normas de direito administrativo material
aplicáveis são aquelas vigentes na data do fato, salvo em caso de posslvel

retroatividade de norma mais benigna veiculada na Lei Complementar distrital
n. 84012011, cuja verificação deve ocorrer caso a caso;

5) as normas de direito administrativo disciplinar
material podem retroagir caso tratem da mesma conduta de forma mais

) favorável ao infrator, mas não podem produzir eficácia retroativa de modo mais

gravoso ao acusado nem para punir o agente por fatos que, na época da
conduta, não eram sequer tipificados como infração disciplinar;

6) no caso dos servidores integrantes de carreiras
organizadas em graus hierárquicos ou classes distintas, resultantes de

promoção, somente colegas da mesma carreira, com igualou superior nlvel de
hierarquia, podem funcionar como membros de comissão de sindicância ou de
processo administrativo disciplinar, funcionando apenas o dispositivo do § 30 do

art. 229 da LC 840/2011, sem margem de aplicação do preceptivo do § 90 do

mesmo artigo, o qual se reserva, exclusivamente e em caráter excepcional,
para os funcionários abrangidos pela hipótese do § 20 do sobredito artigo
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(carreiras não organizadas em graus hierárquicos),quando couber;

7) No caso de instauração de sindicãncia ou de
processo administrativo disciplinar contra servidores ocupantes de cargos
comissionados, para fins de composição de colegiado de sindicãncia ou de

processo administrativo disciplinar, devem-se observar as seguintes condutas:

- os integrantes do colegiado investigativo ou
processante devem ter nível de escolaridade igualou superior àquele previsto
para investidura no cargo comissionado, no caso de o acusado não possuir
cargo efetivo na Administração Pública distrital;

- se o acusado, além de investido em cargo
comissionado, possuir cargo efetivo na Administração Pública distrital, aplica-
se a regra geral do art. 229, § 2°, da LC/DF n. 840/2011, indicando-se como
membros do conselho de sindicãncia ou de processo disciplinar servidores

) estáveis com nível de escolaridade igualou superior ao do processado, salvo

se o acusado for integrante de carreira organizada em graus hierárquicos,
hipótese em que deverá ser respeitado, sem exceção, o capitulado no art. 229,
§ 3°, do Estatuto dos Servidores do DF.8) para fins do art. 229, §20,devem ser

considerados níveis de escolaridade os previstos na Lei federal n. 9.394 (arts.

21 e 44): fundamental, médio e superior, não se pautando a designação de

membros de comissão processante por títulos de pós-graduação como
especialização, mestrado ou doutorado, senão o curso superior.
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Escusa-se a extensão do opinativo, que se deveu à
complexidade dos temas abordados e da explanação com fundamentos

jurisprudencial e doutrinário pátrio e estrangeiro em que lavrado o parecer.

É o parecer, salvo melhor juízo.

A consideração superior de Vossa Excelência.

Brasflia, 22 de fevereiro de 2012.

AN CARVA HO
Federal
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Processo nO:0480-000050/2012
Interessado: Secretaria de Transparênciae Controle
Assunto: Interpretação de dispositivos do Novo Estatuto dos Servidores Públicos

do Distrito Federal em matéria de direito administrativo disciplinar material e

processual. 1

'J Senhor Procurador-Geral do Distrito Federal,

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria de Estado de
Transparência e Controle para que esta Procuradoria se manifeste acerca da
nova disciplina atinente às normas disciplinares no âmbito da Administração
distrital, trazida pela Lei Complementar nO840/2011; que institui o novo regime
jurfdico dos servidores distritais, em especial quanto às seguintes conclusOes:

CKOR

a) os dispositivos elencados nos artigos 180 a 210 da LC nO840/11, que
tratam de direito e obrigaçOes, são normas de direito administrativo
disciplinar material. Já os artigos 168 a 179 e 211 a 267 trazem normas
de direito administrativo disciplinar processual;
b) as normas de direito administrativo disciplinar material aplicáveis são
aquelas da data da ocorrência do fato, Assim, o servidor que comete
infração disciplinar se sujeita ás normas de direito administrativo
disciplinar material vigentes na data em que cometeu a infração;
c) as normas de direito administrativo disciplinar material retroagem para
beneficiar o administrado, caso representem exatamente a mesma
conduta;
d) as normas de direito processual aplicáveis ao processo administrativo
disciplinar são aquelas vigentes no momento de sua execução,
respeitando-se os atos já praticados, até o momento do exaurimento de
seus efeitos;
e) os nfveis de escolaridade são apenas três: fundamental, médio e
superior;
f) o § 3° do art. 229 da LC nO84012011 é aplicado apenas quando a
carreira do acusado for organizada em nfvel hierárquico, Neste caso, os
membros da comissão processante, se da mesma carreira do servidor
acusado, devem ser ocupantes de cargo efetivo superior ou do mesmo
nfvel do investigado, não se aplicando esta regra quando se tratar de
carreiras distintas ou quando as carreiras não forem organizadas em
nfvel hierárquico, desde que observado o disposto no §2° do art. 229;
g) não há obrigatoriedade de o acusado ser processado por comissão
composta por membros da mesma carreira, quando organizada em nfvel

1
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hierárquico, uma vez que o § 9° do art. 229 da LC nO840/2011 admite a
paríícípeção de servidores integrantes de outros órgãos da administraçao
pública, distintos daquele onde ocorreram as infraçOes disciplinares,
como membros da comissão processante, se conveniente ao interesse
público, desde que respeitado o § 2° do art. 229;
h) não há nível hierárquico no tocante aos cargos comissionados, para
fins de composição da comissão de sindicância ou de PAD.

Quanto ao primeiro tópico, relativo ao caráter das normas
disciplinares previstas no novo regime jurídico, o parecerista confirma que
aquelas elencadas nos artigos 180 a 210 são normas de direito material,
enquanto aquelas elencadas nos artigos 211 a 267 dizem respeito ao direito
administrativo disciplinar processual. Já as normas elencadas nos artigos 168 a
179, que tratam do direito de petição, são normas de caráter geral do estatuto,
não exclusivas do processo disciplinar e da sindicância, embora igualmente

aplicáveis a esses institutos.

Acrescente-se, por oportuno, para fins de.análise da aplicação da lei
no tempo, que entre as normas relativas ao direito de petlção do servidor, aquelas
previstas nos artigos 168 e 175 a 179 são normas de direito material, enquanto
aquelas previstas nos artigos 169 a 174 possuem cunho processual.

.) No tocante à segunda conclusão, relativa às regras de transição

para aplicação das normas disciplinares de caráter material no tempo, afirma que

em regra as normas de direito material aplicáveis são aquelas vigentes na data do
fato, à exceção - e já se manifestando, portanto, quanto ao terceiro tópico -

daquelas normas posteriores mais benéficas para uma mesma conduta, as quais
retroagem em prol do acusado.

Quanto à conclusão contida na letra 9, relativa aos níveis de
escolaridade, o parecerista confirma que, para fins de apflcaçãc do § 2° do artigo

229 - que dispõe que os membros integrantes da comissão processante devem
ser de escolaridade igualou superior à do acusado -, devem ser observados os
níveis previstos na Lei nO 9.394/96: fundamental, médio e superior; não se

CKOR 2
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pautando a designação de membros da comissão processante por titulos de pós-

graduação como especialização, mestrado ou doutorado.

As conclusões objeto dos tópicos constantes nas letras f e g foram

analisadas em conjunto pelo parecerista, por dizerem respeito, ambas, à
composição da comissão processante de sindicância ou processo administrativo

disciplinar, decorrendo de interpretação sistemática das normas constantes nos
§§ 20, 30 e 90 do artigo 229 da Lei Complementar nO84012011. Nesse tocante
afirma que a regra constante do § 30 é específica para as carreiras organizadas
em graus hierárquicos e estabelece uma garantia legal do servidor público dessas
carreiras de que os feitos de responsabilidade disciplinar sejam processados por
comissão cujos componentes sejam da mesma carreira, com nível hierárquico ou
classe igualou superior à do acusado.

\
J

Assim, a norma excepcional prevista no § 9" - de que podem
participar como membros da comissão processante servidores integrantes de
outros órgãos da administração pública, distintos daquele onde ocorreram as
infrações disciplinares -, que é de caráter geral, não tem o condão de afastar a
aplicabilidade da regra prevista no § 3D, supramencionada, aplicando-se, portanto,
tão somente aos funcionários abrangidos pela situação prevista no § 20, Decorre

disso, também, que a norma prevista no § 20 do art. 229 não se aplica aos
servidores integrantes de carreiras organizadas em nível hierárquico, uma vez
que estes são regidos pela regra do § 30 do mesmo dispositivo.

Dessa forma, não procede a conclusão obtida no tópico de letra g do

parecer da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado de

Transparência e Controle, da qual se depreende que, no caso das carreiras

organizadas em nível hierárquico, pela norma constante no parágrafo 90, a

comissão poderia ser composta tanto por membros da mesma carreira, ocupantes
de nivel hierárquico igualou superior ao do acusado, quanto por membros de
outra carreira, desde que observado o nível de escolaridade igualou superior, o

CKOR 3

<lSraaflia - Patrimônio Cultural da Humanidade-



,'. .
DISTRITO FEDERAL

PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PROCURADORIA DE PESSOAL

lii~\á7
GDP

que acaba por estabelecer uma facultatividade quanto à competência para

processamento de feitos disciplinares.

Acrescente-se, nesse tocante, que as normas de competência

existem justamente para dar segurança jurídica e evitar arbitrariedade, razão
porque não podem implicar faculdade, mas sim dever de cumprimento por parte

da Administração.

') Por fim, no que diz respeito aos servidores ocupantes de cargo
comissionado, esclarece o parecerista que devem ser observadas as seguintes

condutas:

a) Se o servidor ocupante de cargo comissionado não possuir
cargo efetivo na Administração distrital, basta que os integrantes da comissão
processante tenham nível de escolaridade igualou superior àquele previsto para
investidura no cargo comissionado.

b) Se o servidor possuir cargo efetivo na Administração distrital,
então deve ser observada a regra geral constante no § 20 do art. 229 da LC nO
84012011, a não ser que o acusado seja integrante de carreira organizada em
nível hierárquico, hipótese em que deverá ser observada a regra do § 30 do

) mesmo artigo.

Apenas para suprir a omissão do parecerista em relação ao tópico
de letra d da consulta formulada, atinente às regras de transição para aplicação

das normas de direito administrativo disciplinar processual, esclareça-se que é
adotado, no nosso ordenamento jurídico - inclusive com previsão expressa do

Código de Processo Civil1 e recomendação doutrinária2 -, o sistema do

isolamento dos atos processuais, segundo o qual a lei processual nova, ao entrar

1 Prevê o CPC no seu artigo 1.211 que -80 entrar em vigor, suas disposiç6es apücar-se-ão desde logo aos processos
~ndentes', demonstrando a adoçA0do sistema do isolamento dos atos processuais.

·0 terceiro sistema, sem desconhecer que o processo é uma unidade em vista do fin a que se prop6e, observa que ele é
um conjunto de atos, cada um dos quais pode ser considerado isoladamente, para os efeitos de apllcaçlo da lei nova. E o
sistema do isolamento dos atos processuais. [...] A doutrina recomenda o terceiro sistema como regra, "Ao obstante
admita, para dadas hipóteses, a aplicaçlo do segundo'. SANTOS, Moacyr Amaral. Primei •.•• IIn"- de direito
proeeuual civil. 24- ed. revista e atualizada por Aricê Moacyr Amaral Santos e Maria Beatriz Amaral Santos KOhnen. SIo
Paulo: Saraiva, 2005.
CKOR
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em vigor, respeita os atos já praticados nos processos em curso e se aplica de

imediato aos que ainda se realizarão. Decorre disso, também, que são válidos os

processos findos na vigência e de acordo com a lei antiga e os processos que se

iniciarem sob a vigência da nova lei serão inteiramente por esta regidos.

Sugiro, por fim, seja conferido caráter normativo ao parecer sob

análise, em razão da abrangência e pertinência dos assuntos nele tratados, de

modo que os esclarecimentos aqui expostos possam servir de base para o

processamento dos feitos disciplinares em toda a Administração distrital.

No uso da delegação de competência prevista no art. 1° da Portaria

nO45, de 08 de dezembro de 2011, com os acréscimos feitos acima, COADUNO
com o entendimento ventilado no opinativo por seus próprios e juridicos

fundamentos, motivo por que APROVO o Parecer nO 508/2012 -
PROPES/PGDF, de lavra do ilustre Procurador do Distrito Federal Dr. ANTONIO
CARLOS ALENCAR CARVALHO.

Submeto-o à apreciação superior de Vossa Excelência.

Brasília, 27 2012.

"
..J

MARC
Procurador do Distrit

CKOR
5

"Brasflia - Patrimônio Cultural da Humanidade-



•" .
DISTRITO FEDERAL

PROCURADORIA-GERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL GDF

DESPACHO

PROCESSO N°: 480.000.050/2012
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Transparência e Controle do

Distrito Federal
ASSUNTO: Análise das partes Material e Processual do Novo

Regime Jurídico quanto a sua aplicação no Processo
Administrativo Disciplinar e Interpretação do art. 229
da Lei Complementar n° 840/2011.

Outorgo efeito normativo ao PARECER N° 0508/2012
- PROPES/PGDF, de autoria do ilustre Procurador do Distrito Federal

ANTONIO CARLOS ALENCAR CARVALHO, aprovado pelo eminente

Procurador do Distrito Federal, MARCOS EUCLÉSIO LEAL, no uso da

delegação de competência prevista no art. 1° da Portaria PGDF nO45;

de 8 de dezembro de 2011, e pelo insigne Procurador-Geral Adjunto do

Distrito Federal, LEANDRO ZANNONI APOLlNÁRIO DE ALENCAR.

Publique-se na fntegra o Parecer e as respectivas

aprovações no Diário Oficial do Distrito Federal.

Em _--..:/_---'/2012.

AGNELO QUEIROZ
Governador do Distrito Federal

LV
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PROCESSO N°: 480,000,050/2012
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Transparência e Controle do

Distrito Federal
ASSUNTO: Análise das partes Material e Processual do Novo

Regime Jurfdico quanto a sua aplicação no Processo
Administrativo Disciplinar e Interpretação do art. 229
da Lei Complementar nO840/4IoIo.•.•• ---:=''''''

APROVO O PARECER N° 0508/2012

PROPES/PGDF de autoria do ilustre Procurador do Distrito Federal

ANTONIO CARLOS ALENCAR CARVALHO, com os acréscimos

constantes na cota de fls. 54/58, subscrita pelo eminente Procurador do

Distrito Federal MARCOS EUCLÉSIO LEAL, no uso da delegação de

competência prevista no art. 1° da Portaria PGDF nO 45, de 8 de

dezembro de 2011,

Restituam-se os autos à Secretaria de Estado de

Transparência e Controle do Distrito Federal para conhecimento e

adoção das providências pertinentes,

Após, encaminhe-se o presente feito administrativo à
Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, para conhecimento

da manifestação desta Casa e submissão ao Excelentrssimo Senhor

Governador do Distrito Federal para outorga de eficácia normativa ao

"Brasflia PatrimOnio Cultural da Humanidade"
LV
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DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL GDF
PARECER N° 0508/2012 - PROPES/PGDF, nos termos do art. 6°,

inciso XXXVI, da Lei Complementar nO395, de 30 de julho de 2001.

Em ~/ :L /2012.

LEA~R~ ZA~ONI nr""LINÁR~E1":ENCAR
Procurador-Geral A to do Distrito Federal

LV 2
"Brasllia - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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DECRETO N° 36.087. DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014.
Altera o inciso XIV. do artigo I" do Decreto nO 35.5005,de OSde jllllho de 2014 e inclui nota
no item 18 - Disposições Gerais, d.s Normas de Edilicaçlo. Uso e o.barito NGB 1105110do
Setor de habitações Coletivas Noroeste - SHCNW, da RegLloAdmini.-.iva de Bruilia- RA I.
O GOVERNADOR 00 DISTRITO FEDERAL, no uso das 1lribuiç6es que lheçonkre os incisos
VII e XXVI, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal. e tendo em visll o que CODStI DO

Processo Administrativo nO 390.000.31912014, DECRETA:
An. '0 O inciso XIV. do artigc 1°,do Decreto e" 305.5005.de OSdejW\ho de 2014. 1*1& a vigor.
com a seguinte redeçâo:
"XIV - Nota: O subirem 18.2.3 do item \8 destas DlSPOSIÇOES GERAIS pus&avi80fVcom
a seguinte redaçlo: A ventilaçlo do subsolo poderá. ser efetuada por meio de grelhas contiguas
aos limites internos ou externos da projeçlo registrada em cetôde" (NR)
An. r Fica inchLÍdanota no item 18. DlSPOS1ÇOES GERAIS das Norm •• de &tificaçlo, Uso
e Gabarito NGB 115/10, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste - SHCNW. da Regilo
AdminiSU"lrivaPlano Brasilia - RA I. com a seguinte redaçlo:
1- HNota: O subitem 7.1 do item 7. PAVIMENTOS destas nonnas passa a viaOflf com a seauinte
redaçIo: Número Obrigatório: 6 (K'is) pavimentos sobre pilocis.~
An. 3" Este Decreto enblLem vigor na data de SUl. publicaçlo.
An. 4° Revogam-se as disposições em conuirio.

Brasilia. 02 de dezembro de 2014.
127"da Repiablica e 55° de Brasllia

AGNEWQUElROZ

DESPACHO 00 GOVERNAooR
Em 27 de novembro de 2014.

Referência: Processo' 480.000.0050/2012. Interessada: PROCURADORIA-GERAL 00 DIS-
TRITO FEDERAL. Assunto: OUTORGA DE EFEITO NORMATIVO A PARECER - INTER-
PRETAÇAoDE DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 840f201 1.
I. Outorgo efeito normsuvc ao PARECER N° S08/2012-PROPESfPGDF, de autoria do Procu-
rador do Distrito Federal ANTONIO CARLOS ALENCAR CARVALHO, apro\1ldo pelo entlo
Procurador-Cbefe da Procuradoria de Pessoal ~ PROPES. MARCOS EUCLÉSIO LEAL, epelo
entio Procurador~ Adjunto do Distrito Federal. LEANDRO ZANNONI APOLINÁRlO
DE ALENCAR.
2. Os Orgios daAdminisnaçio Direta e Indireta do Distrito Federal ficam dispensados de enviar
para a Procuredcrie-Geral do Distrito Federal os processos que venarem casos que se amoldem
à referida orientaçãe normativa, cabendo à Assessoria Juridic~Lqislativa do respcçtivo órpo
atestar o cumprimento das diremzes dispostas no PARECER N- S08I2QI2·PROPESlPGDF.
3. Publique-se na integra o Parecer e as respectivas aprovaçôcs no Diúio Oficial do
Distrito Federal.

PROCURADORIA.(JERAL 00 DISTRlTO FEDERAL
Parecer nO:S08I2012-PROPESIPGDF. Processo nO:480.000.0SOl2012. Interessados: SECRE-
TARIA DE TRANSPARtNCIA E CONTROLE 00 DISTRITO FEDERAL. Assunto: INTER·
PRETAÇAo DE DISPOSITIVOS DO NOVO ESTAnITO OOS SERVIooRES PúBLICOS
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00 DlSTRIlO FEDERAL EM MATtRIA DE DlRElTOADMINISTRATIVQ DISCIPLINAR
MATERIAL E PROCESSUAL.

EMEf\I'A
Direito MlminiSb'alivo. IntnpretllÇlo de dispositivos do Novo EstaNto dos Sernlbn Públicos do
Distrito Federal em matéria de direito administrati\'O disciplinar material c processual. Resposta
às questões da consulta 110longo do parecer.
SenhOT(a) Procurador(a}-Chefc da Procundoria de Pessoal,
1. Cuida-se de consulta da Secretaria de Transparência e Controle do Distrito Federal (fls. 3110)
acerca da InterpretlÇio de dispositivos do Novo Estatuto dos Servidora: Püblicos do Distrito
Federal em mltml de direito administrativo disciplinar meterial e processual.
2. Sio esw as quest6es ventiladas:
.) os dispositivos dmc.dos nos artigos 180 a 210. da Lei Complementar distrital n. 840/2011.
sio normas de direito administrativo disciplinar materi.l?
b) os ptteeitos dos artigos 168. 179 e de 211 .267, da Lei Ccmplementer distrital n. 84012011,
veiculam regras de direito administrativo disciplilw processual?
c) as normas de diTeito administrarivo disciplinar material incidentes 510 aquelas em vigor na
data da OC'OI'Itnciado fato?
d) as normas de direito administntivo disciplinar material retroagem caso tratem da mesma
condura?
e) há possibilKlade de os membros da comissão processante, no caso de servidores que compõem
carreira organizada em nível hiertrquico, nêc pertencerem à mesma cam:ira do acusado? (exegese
dos §§ 2", 3· e 9" do art. 229 da Lei Complementar distrital n. 84012011)
f) há ntvet hierirquico no tocante aos servidores ocupantes de cargos comissionados plTll fins de
composiçlo de colegiado de sindicincia ou de processo administrativo disciplinar?
3. J:: o relatório do necessério.

11 . Fundamentaçlo
11.1.

4.A pimeira indIpçIo conceme a se os dispositivos dencados nos artigos 180 a 210. da Lei
Complementar distrital n. 84012011, sio nonnas de direito administrativo disciplinar material.
5. O Proc:urador-Geral-AdjldO do MiniSlbio PUblico ~te o TriNtal da Relaçio de Guimaries
de Portuall, Or. Vmicto A.P. Ribeiro, eminente disciplinarista luso. ensina sobre o eoeceec do
direito Mlministrativo disciplinar material:
"Igualmente se distill8\IC TIO direito disciplinar uma pane substantiva (oode se encontram 05

princfpios fundamentais, as normas que prevêem os factos integrantes das infrações disciplinares
e que estabelecem as respectivas penas) e uma pane adjetiva. onde se explicitá e disciplina a
tramitaçlo processual."! [sic)
6. Na dowina P'lria. Silvio Ximeees de Azevedo pontua que o direito administrativo disciplinar e
a partr: do direito administrativo que se ocupa dos fatos atinentes aos deveres e responsabilidades
atribuldos aos servidores pUblicos e dos atos comissivos ou omissivos a estes imputados, suscetí-
veis de cksenc.dcar a imposiçio de penalidades pela autoridade detentora do poder disciplinar.l
7. Os preceitos dos artigos 180 a 210, do Novo Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito
Fedetal cWdam:
- UI. 180 - previslo dos deveres dos servidores públicos). cujo descumprimento implica infraçlo
disciplinar leve';
- arts. 181 a 186 - responsabilidade civil. disciplinar e penal dos servidores;
- 111$. 187 a 19<1- regras e tipos sobre as infrações disciplinares;
- arts. 195 a 207 - vcnam sobre as sanções disciplin~s e prcceptivos pertinentes;
- UI. 208 (prescriçio). 209 (inimputabiliâde disciplinar)e 210 (causas de isenç10de penalidade
disciplinar).
8. Trata-se manifestamente de nonnas de direito administrath'o discipliTW' material. sim, in-
clusive as disposições sobre prescriçio' do direito de instaurar procedimento disciplinar (como
conh«ida no direito português) ou do direito de punir (como intitulada na doutrina nacional) e
prescriçlo intercorrente e retroativa6.

l RIBEIRO,Vlnldo A.P.Eltatuto disciplinar dOIIfundonirlos pébllcos comentado. 3 ed. Coimbra: Colmbr...
2006, p. 89.
Z AZEVEOO.SylvloXlmmes de. Di ••.itoadministratlvu disciplinar: em ~rgunlas e mpoRas. 2' ed., Rio de
landro; ~Tnbalhistas, 1988, p. I.

J RtlIrlvlnltnlf: .., prindpio o. lI:plidade ~ tnumençio dOIid~m do servidor, o admlnistrallvl$tl
poct\IIIIfs PIulo vnp e Moura comenta:
"Os ~vna p"" ou apeciI.if que imqram o conalto de Infracçào disciplinar sio unÍCI ~uc ••.•sinmcnte
OI~cOftll •••.md~ \lIII& In nn onttido formal. não podendo por via ~Jamtnw ou COnvrncionallUem
adltllÕOldewrn clifm:mes oo.qUt conalem dIquda In. [...1O princlpÓ(>da rewrvade ltie!Klrrtll um dupll
pranlL.a, a Itr: nn primdro lugar, I pranlil de q~ os deveres gerais ou csp«~ cuja vJoIaçio cONlitui
Infr&CÇlodlKiplinar do IIjlCIWiOI qu~ em••t •••.••• <lo. lei; em Oitg\lndolugar, a garantia de que as ~n ••
aplkbriJ 801 co~entos vioIadOffllde tlis dlreltOlterio iguo.lmmte apo:naf" que cONt•••.m de uma
leI."(MOURA. Paulo Veiga t. Eltatulo dlKlplinar dos trabalhado res da administraçlo pUblicl .notado. 2
ed.. Coimbra: Coimbra, 2011,p. 48·49,)
4 An. 190. SoioInfraç6e&leves:

1 - dtKumprir dever funcional ou declJÔtSadministrativa. nnan.das do. órgint com~ttn~

5 "Aprncriçlo ttm natu•••.•.•lU••••• tiva, e nio MI~iva, sendo de aplk&Ç1oimediata I lei q"" ntabtl~
um prazo mais curto para a preKriçio do procedlmtnlo diJeiplinar.- (SOUSA, Rui Comia de. Esl:ltuto
d.i:M:lplinar<kn tnIbaIbMlons quoeesercem funçOts pUblialOl:anotado e com~ntado. 2 ed. .tu.al. e lumenl
LlIboa: Quid lum, 2011, p. 26).
6Pari 'tttific&r I distiDçâo eJllrt I plHCliçAodo dlft:Ílode punir c • ibterromnte conferir em CARVAUiO.
Antonio CariOl AImc•. Manu.alde procRIO admlnlWlllivo diJciplinar c sindidncll:' IUl di jllrilpnldtncia
dot lribullll. edlCIWlstic. o. admlnlst~ pUblica.20 ed. rev.atual. ampl. BtIo HoriEOllle:Fórum. 2011.
p.966 ••.

1\,2.
9. Os preceitos dos artigos 168 a 179 e de 211 a 267. da Lei Complementar distrital n. 84012011,
veiculam regras de direito administrativo disciplinar processual? Os dispositivos dispOem sobre:
9.\, Arts. 168 I 179 ~ cuidam de direito de petição, pedido de reconsideraçto, rtcurso hie-
ràrquieo e nonnas sobre exercício da autotutela de atos administrativos. Embol1l respeitem a
regras decariter geral no plano do Estatuto dos Servidores Públicos do DF, nloexchwvunente
ao processo administrativo disciplinar e sindicincia. os aludidos ditames legais sIo aplicà-
veis. sim, em matma disciplinar, tanto que se prev~ expressamente o prazo quinqllmlll para
requerimentos contra penas de demissio. de cassaçio de aposentadoria ou disponibilidade,
ou de destituiçâo do cargo em comisslo (111. 175, I), assim como se articulou que o direito de
petiçlo teria prazo inicial contado da publieaçlo do ato impugnado (111. 175, pariarafo único,
I), proposiçlo especificamente proposta. durante os trabalhos da cominA0 e\abonMIorI do
anteprojeto legislativo do Novo Regime Jurídico dos Servidores distritais, da qual participou
este perecerista. em vista das penas disciplinares. as quais devem sempre ser publiCldas. bem
como se aduziu que o prazo prescricional quinquenal para 05 requerimentos principaria com o
trânsito em julgado da decisiojudicial (art. 175. parágrafo único, I1I), designadamente focado
na hipótese de pleito de reintegraçlo ao cargo público em caso de sentença penal absolutória
vinculante para aAdministrlÇ10 Pública e detmninante da anulaçlo de pel\8 demilSÓrifl. regra
que sugerimos perante a comissio do anteprojeto, com fuDdamento na doutrinll' e jurispru-
dência" consagradas nesse sentido.
9,2. Destarte. ainda que sem expressa previsio. cabe a aplicabilidade das regras de direito de
petiçio. rC1:llfSOShierirquiC05 e pedidos de TCÇOOsideraçio, além de limites da IUIOIUteIa admi-
nistrativa. em matena disciplinar.
9.3. O direito administrativo disciplinar processual cuida dos procedimentos formais que a Admi-
nistraçlo Pública deve observar para proceder. apuraçio de irregularidades cometidas por seus
servidores(sindicãncia iuvestigetiva) e do devido processo administrativo (sindiclncia punitiva
ou processo administrativo disciplinar, no regime da Lei federal n. 8.11211990) pera. rnpeitadoo
prévio direito de defesa e com ccnsidereção dos princípios da rawabilidade e proporcionalidade,
individuaiizaçio da pena, impor penalidades disciplinares aos agentes transgressores.
9.4. Ji o capitulado TIOS artigos 211 a 267. da Lei Complementar distrital n. 84012011, sem dúvida
que traçam normas de direno administrativo disciplinar processual, ao minuciosamente enuociar
os preceitos regedores do processo disciplinar e fonnalidades procedimentais, dispensando-se
maiores digressões em tomo da intuitiva queSlio.

11.3.
10. As normas de direito administrativo disciplinar material incidentes sio aquelas em vigor_
data da ocorrência do fato?
11. A Lei Complementar distrital n. 84012011, em princípio. nIo se aplica aos fmos consuma-
dos quando ainda em vigor O texto da Lei federal n. 8.11211990. C.C. Lei distrital n. 197/1991,
ressalvadas as hipóteses que serlo abordadas no item seguinte, isco e, de retroatividade das
disposições mais favor'veis da legislaçêo superveniente a fatos ocorridos IUltes de SUl vigêDcia.
12. Em tema de direito intertemporal, fora as situações de retroatividade de nonnu posteri~s
mais benignas, a regra é de que "tem pus regit actum", ou seja, configuram inftações disciplinares
as ações ou omissões que. ao tempo de sua pritica, eram previstas em lei como tal, a bem dos

7 "Conquantoa Ui n. 8.11211990<tU que o direilOdo scrvKIorpUblicodt ~r ptnnk I Admlnillnçio
prncreve em 5 (cinco) lI/loOI,quanto aos alo5de docmiaio e de CUAÇio de apowntldoria OU dI'PCJI'Ilbilidao:k,
00 que afriml inurm.e p~lrimoniIJ ~cliditos r=Ut&nIn das mações Ik tnbelho (art. lia, I), pode Frat
greve inj\Utiça. im~nSllda aplicaçio littral do p=eito, no&c.- <Itpntldol de rrin~ _ carp
pUbli(OJ de fundonáliDli previamenu demitidos ~ qu~ ÀO ~rrIorlM,* at.omdoa, em virtude de
sentença ~oal qu~ declara I Inuisttncla du fato OU ntgIliva de autoria de alma contra. Admin~
Pública, quando ausente fllt. residual rnotivadora, de per fi, da ~nalidadt demluôriL ~ que OI~
JM'nai5podem d~mor\lr mail de cinco InOlOp;ira formarem wlu Julpda r.~ ao tervidor demir:ido
p""';.m~ote. oque nlo f fio Inmltado em face da plêíade de rtCunOl' d~polliçiodas pvtes no&proauos
judicW$ brasileiros e d. lruul'ldtnlr estrutura do Poder ludklMio para atuar de forma dlert tm mdo 10

unwersc de milhões de trllo5 qu~ Ih~vfm l apm:i.çio. Dal que o cómputo do prazo pari quoe~ requeira.
~integraçio. nlUft (1$0>. dc~ ser (ontado do trtnsito em julgado da ItTIUnçl ~nt1 ab$olutória Implk:antr
dóianulação do. ato. administntl ••.•••.unckmadoru. quando Inui" falta resldual bulantt pua lUIIentar
a validade <lo. ptn. aplicada." (CARVALHO. Antonio CarloJ A1enar. ,\tanuaI doepfOCellOadmlnisl:ntlvo
disciplinar e $indidncla; ~ lU!da jurisprudlncia dos tribulllls e da casulsttc. da Mlmlnlstnçio pUblica.2'
ed. In'. atual. ampL Bdo HoriwIHe Fórum. 2011, p. 1.084).
B Eltllluiu o Tribunal l«gional !'ftkntJ da 5" Regiio: -O pruo para .jIIl_e •• o o. lIÇiode ~
Um Como dlcs I quo a data do lrlnsiro em julpdo da onttença ablOlutórlr. do riu na ••••• aimiMI." (AC
- 75272, Proc~uo: 95050J7134/AL )0 Turma, decisilo de 12.12.1996. Df doe01.02.1997. P. 6016, relator o
Dtwmbarpdor fwcntJ j<>ié marlaluc~nL). 10MArmando da COIta dtllCÓrlÜo do Tribunal doejwtiça do
Edado de 510 p~ulu, em que se:hrffiilO que" pIUO, coDctrMnl~ ••.•dlnlto du .ervkIor requ.enr I ~
ao cargo plbllco d~ qu~ foi dctnltido, começa a correr d. abaoI~ no )u.lzocriminal (TJSP, Ap. C/v; n,
169.26~, in RT.V. 399. p. 116). Ponnficou o Tribunal Federal & Recurso.: "No aw de...,.ao n:inlclfllória,
a pru<:riçlo cerre da c~ncll da $<rnt~oçaabsolutória no proceuo·crime IlIIlaUradoem rado cIos-.-
{at••• que determinaram 11 Imposlçio da pena dlKiplinar de demlsolo. na Wtra admlniltnt:iva". (ElAC
n. 0015562/IIA. I' Turma, VI de 18.02.1%8, p. 2380. relator o ministro Cost. Lt~.)O mesmo Tribunal
Federal de Recul'o, ainda dutlCOu que, nOcaso de a "ntença, profertcll no processo crimíJW., firmar que
o tervidor público é Inlmputívd. o pnzo para n<jutn:r •••. lnt.c-gnlo;Aoao cargo plbllco deve ler contado
do trin.ito em jIIlpdo do decreto judicial alforriador, que, no cuo. vlncuLl. autorW.dt admlnistratlvl.'
ausénci. de ruporu.abilidadt. conquanto se reronhtça I aiutnda do fato. (AC 5lI7001SP, \, Tunna, DI de
06.05.1982. EI. >'OI. 1.02. P. 21. relator o ministro pereira de po.lva.)
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princípios da leplidade e da ripicidade' (robusto no di~ito espanhol")".
12.1. As POmlaS crir.doras de novas infrações discipli~, anteriormente nio previstas, ou
implicllllte, de penas mIIis graves de fatos outro •.• ripificlOOs como faltas mais leves. nio podem
retroIgir sobn: fatos ocorridos IIIIC$ de SUl vigência, a bem da própria segurança juridica do
servidor pUblico e da defesa da SUl esfe.-. de liberdade, pois ele Rio tinha conheçimento. na
época de sua conduta. que aquele filO poderia resultar em sançlo funcional. porquanto emãc
nio era cominada pena disciplinar 10 determinado agir nem ele era considerado transgTeSw
administrativa quando praticado'l, modo por que a incidência de lei nova mais gravosa ou ti-
pificadora do proeedimel1to antes Rio apenado representa surpresa ao ftmcionário e gençJo de
inscgurançajuridica. incomparivel com o Estado democrático de Direito.
12.2. Por isso que o advogado português Rui Correia de Sousa enfatiza":
MSIo apliciveis às leis disciplinares os seguintes principios, oriundos da Doutrina e do Código
PeoaI.: Rio mro.tividade das leis, nio existência de inf'nlçAo sem que a mesma csteja plasmada
em ~i(nullum crimen sine lege) prtvia. escrita e restrita. nlo aplicaçlo de pena sem a existência
JXivia da infraçlo objetivamente pratic.ta (nulla poena ,ifle crimine) e aplicaç.io da lei mais
objetivamente favorivel. Na interptttaçio e iDtegnçio das leis disciplinares é proibida a inter-
~ extensiva e o recurso •• analogia. M

12.3. A própria Cana dos Direitos FUDdamentais da Unilo Européia, de 7 de dezembro de 2000.
enuncia: MArtigo 49": Principios da legalidade e da proporcionalidade dos delitos e das penas
1. Ninguém pode lei" condeMdo por uma acçlo ou por uma omissio que no momento da SUl pritica
nio constituia mfracçio perante o direito!llciooal ou o direito mternacional. Do mesmo modo. nio
pode ser imposta uma pena mais gra~ do que a aplicâ~1 no momento em que a i:nfracçio foi çnri-
cada. Se, posteriormente á in~. a lei previr uma pena mais leve, deve: ser c:$$J. penaaplicada. ~
13. O doutor em direito pela üníversídeõe de Valéncia. o aclamado administrativista espanhol
Juan B. Lorenz.o de Mc:mbida, em sua magistral obra", confirme o princípio da Iegalid.dc e da
tipicidade no sistema disciplinar da Espanha:
"La Ley 7flOO7. EBEp, incorpora em $O articulado, en d 111.94.2". los siguientes: a) Principio
de legaJidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a naves de la predeterminecién normativa ( ... )
El recooocimimlo dei principio de legalidad fundamenta las aiguientes garantias: L Garantia
criminal. que exige la previa tipificatión de las ateiones u omisiones consideradas, em el imbito
disciplinario, como faltas. Es más. exige que las normas disciplarias ostente el grado de Ley sin
perjuicio - a semejaaua de cómo OCWTe em et Derecbc Penal - de verificar la existeocia de las
I1If1U1das leys penales em b1anco em atención ala naturalaa de la matcria regulada y com euo.
impllcitamCJIte, urnljustificación sobre la possibihdad de que el Reglamenlo entre a regular los
ilícitos disciplinarias. [ ... ]gl1"llltia disciplinaria. en el senndo que ninguna SI11ción disciplinaria
debeti ser impueltalin uma previa tipificecion normativa."
14. Nesse diapuiD, o magistrado e professor universitário português Carlos Alberto Conde da
Silva Frap. em SUl obra de grande tomo e tese de doutorado perante a Universidade de Sevilla,
na E~ acentua:

9 O juiz de dirmo e profevor uniYel"Silírio ponuguk Car~ Albtrto CoTKk da Sirv. Fnga invoca I
ooulrlM r direito posiliYo elpilnhóis pua fumar que • ~~ra~ jurldiu,ljuc cqonu I pI"CVÚibUidade.ou
o poder prevw_ d.t •• lmIlo u consoeqotnciu jurldlcu dos pn'lpri05 alos, in<;:ilk,no direito adminiJIratlvu
disclplln ••.. (om o impenllivo de que alei deKrrva wn pr6MIpoIlo de fato estritarMnk ddenninado 1"-111
que se ponam conhKtt os comport,""",nlo, proib!dos c •• nçõu lDCidentcl. I fim de que OI cidadlo~
poMIm deurmlnar a lUa condula dt mantin. I nio comekr aro. ilk:itos, d.t forma que, na nlelra da
jurilptudtnclro cOllltitodllnal da EspAnhA. "ui&c'~ l(IIe a ddinlçio> d.n ilkit05 administntivus rua ~r
rillda tem dt se IT'iallr de uma pKVisio quoeprantaa HfIII1IAÇajurldla.. (FRAGA. Cariof A~rto Condt
da SUVII.O poder dillCiplinar no estatuto dOi Il1Ibillh.adOl"csda admlnL.tl"llçio pública: Lei .s8/2008 . doutrina
- Jurilprudmcla. Alfurndo&: Pctrony. 2011. p. 126·121. 129.)

10 O Trlbullal CUNUtuclo.w da E.panlu pontlfkou que comrarta o principio da k~liJldc a stmples
habllillçio' AdmJnlmaçio, por nonna de ""lo. legal elvulada de todo o conteúdo material próprio. J* •.•.
pro~r I tiplfiaçio do. illcitol a.dminisullNoI e as cor~lpondenlcl conseqo~ncw uncionadorll, em
vista da repel"CUlÃo do princfplo da JegOfIIlÇI Jurídica wbre •• limilllÇÕClda liberdade Individual a exigir
I pft-ckknntn.çio normativa das condutas illdw e das Ançón corres.pondmk •.. (a""d I'RAGA, Carlos
AIbcrto Conde da Silva. O podtT dacipli •••••.no "tatuto 00. trabalhadol"l'$ da administraç'o publica: lAi
S&'2OOB• Oootrin. - juriaprudmcia. Alfomelos: Pdrony. 20 li, P. 1S.)

li "Sr1l1pft dneri VI cxiBlvd no campo II&ndonador .wministrallvo • ob6crvlncia dor. /WIubilOl
conltlluclonals da Ieplidade klrmal e tipiddadc Como garantia dt segon.nça juridica do cidadio>. 1_.1
no .iMmIa espanhol a evolução do podtr u.nclorwl.or da Administnçio t no stntido dt okruer .os
admini.tl1l00. •• prantw do direilp P<'nal ~MP lal rl<:lfico." (FRAGA. Culo. AJbc-no CPMf da SIrv..
O podtr dltclp1lnar no ntatv.to dos trabalhadorn da adminillrlÇio pública: IAI 5812008 . doutrina _
JurlsprudlnclL Alforndo$: Pdrony. 201 I, p. 42, SI.)

12Enalna o jul! de di,..,!to e profe ••••r uniVl:nlt •.•.1o porlugob Carla. Alberto Conde da Silva Fr;oga.em st\I
livro orIglnl.rlo de JUlIeSt dt doutorado perante • Uni~etlidade Espanhola de Sevilla, que w aplicam. n.
F.sp.nhL COmocoroltrlo do principio da legalidade .• aplicaçio dos princlpi<n de dl,..,ito penal e proassoal
penal 10 direito a.dminmrativo unclonador. a lim de Jalva(tuardu OI dirrilol fundamental! deccrreetes
do principio da iCIIOrança;Urldica. lrIUndo I lume, pur oportuno, o di5pOsto no art. 25.1. da Cun"itulçio
F.sp.nhola: -NlllJUim p<><kKT condenado ou aofrrr IoIIlÇOO por acloo ou omlul"ltl que no momento da .ua
prilk:a nio COD&lIruamcríme, conln.w:nçIo ou Inrracçio .dministrati .•.•.segundo llegillaçio vI~nte nesse
rnornento.- (FRAGA. Carb Alberto Conde da Silva. O podtr disciplinar no estatuto doe; trabalhadores da
admlnlttraçio pUblica: Lei 5812008· Ooolrlna - jurl"Pru~nda. Alfomelos: Petrony, :rol I, p. 33.)

LJSOUSA. Rui Corrria doe.E«atulodisciplinat doo trabalt..dore$ que eull:em funç6n públicu: aoot.wo e
comeolado. 2 nllfUll. eaummt. U.oo.: Quld luru.. :ro1t. p. 14.

t4 MEMBIELA,Iu.an B. Lorenecde. Rq;llMn dlKlplinario de los fundonvioll deCiUUra. Segunda rdkJon.
Navarn.: Aruandi. 2008, P. 61, 99, 100.

MO princípio geral sobre a aplicação das leis no tempo é o de que a lei eó rege pua o fururo,
ou seja. nIo tem efeito reeoecnvc salvo se dispuserem doutro modo. ( ... ] nesta matéria rege
com maior conrundência do que noutras o principio geral do Direito tempos regitlCtwn que se
excepcicea, como no ámbito penal. quando as normas disciplinares favorecem o sancionado,
atribuindo-Ihes. neste caso. efeitos retroactivos.] ... ) Resulta claro que uma das consequências
que dimanam do principio da legalidade é a impossibilidade de punir um funcionúio público
por uma lC~io ou omissio que:. no momento em que ocorre, Dia se encontre tipific'" como
infraçio disciplinar, consequêecia elementar do principio mais genérico da segurmça juridica
que preside. global idade do nosso ordenamento.M"
15. Sobre especificamente a questio de dirello inlenemporal. vale ouvir a elucidativa liçlo do
grande adnlÍnisuarivista português da atualidade Paulo Veiga e Moura'·:
"Os trabalhadores que cometeram ilícitos disciplinares antes da enlrwla em vigor da presente
lei podem continuar a ser punidos pelos estatutos anterionnente vigentes. da mesma fonna que
ele nio ê aplicável aos trabalhadores que possuam um estatuto disciplinar especifico, salvo
rc:missio expressa ou prevísêc de aplicabilidade subsidiária. ( ... J Porém, j' relativamente aos
factos praticados antes da data da entrada em vigor do presente estltulO. quer j' tenha ou nlo sido
instaundo o processo disciplinar, quer j' tenha ou nio sido proposta e aplicada a pena. quer ji
esteja ou nio a ser cumprida a pena aplicada, o novo regime disciplinar só seri aplicivel se em
concreie se revelar mais favodvelao lrlbalhador e melhor assegurar a sua audimcia e defesa.
Deste modo. o principio geral nlo ê o da aplicabilidade do novo regime disciplinar.as &ctos
ttrcuos praticados antes da sua entrada em vigor, factos esses que cootinlUrio a lei" apreciados
e sancionados ao abrigo da legislaçio que tiver vigorado até 10 início da vigtncia do presente
estatuto disciplinar.( ... ) O novo estatuto disciplinar só será apliuvelaos factos illcitos pnticados
antes da sua entrada em vigor quando o seu regime de: revelar em concreto mais f.vodvellO
trabalhador c melhor garantir sua defesa e audiência~.
16. Em suma. respondc:ndoaconsulta. com fulcrollljurisprudênciaedoutril\l piltriaeestrqeira
do direito disciplinar, as normas de direito administrativo material apliciveis do aquelas vigentes
na data do fato. salvo em caso de possível retroatividade de: norma mais benigna veiculada 1\1
Lei Complementar distriTal n. 8401201 I. cuja verificaçio deve ocorrer caso a caso.

11.4.
17. As normas de direito edminisrrarivo disciplinar material retroegem caso trilem di
mesma conduta?
18. A aplicabilidade de lei posterior mais fl\-wivelao acusado. com cficãcia retroativa da lei
Ccmplementer distrital n, &4012011 sobre fatos ocorridos antes de SUl vigência. é 17 enfariado
pela doutrina e pela jurispsudênda brasileira 1i I·.bc:m como consagrada no direito port\Igufs
(referências doutrinárias ji citadas neste parecer) e espanhol, na citedra do emmlO Mbninistta-
tivista de Valência Juan B. Lorrnzo de MembielalO:

"Ccmoprincipios expresamenre reeogjdos en el ano 94.~ de la Ley 712007, EBEP,de aplicaci6n
ai prncedimiento disciplinario enumera: b) principio de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras DO favorables y de retroactividad de las favorables al prtSuato infractor.M

19. Julgou o Tribunal Supremo di Espanha. depois de assentar que se aplica 10 direito adminis-
narivc disciplinar o principio da legalidade da lei penal ea proibiçtode mterprec.çõesextensivas:
"Sendo o regime disciplin.ar de: caricler quase penal em que regem os mesmos princlpios infor-
madores que neste, como os da tipicidede". imputabilidade e culpabilidade. Também tem de

15 FRAGA. <:alio.: A.lbtno Con..se da Silva. O poder diKiplinar no ttlatulo dos trabollhadOl"8 da
administraçio pública: Lei W2008 . doutrina _ jUrUptudlocÍL A1forMloc.: Ptlrony, 2011, p.l&3-284.

16 MOURA, Paulo Veiga e. ülotul", difeiplinar do6lrabalhadorcs di adminlll:~ públlc:a •• cndo.. 2 ed.,
Coimbra: Coimbra. rol I. p. 18. 19·20.

)7 "Aplica.se ao processo admlnl.""tim diw;iplinar a mesma garuna constIrudanaIl~ no ~
<.limina!, no que respeita , ~çju dt Ml"OItividack dt norma penal mais graw ("lo. gavIor'"). Com •••.•.•
C..ollltltulçio mlcral enuncla que ".Iei penal nio>retmagirí.1aIvu pllI benc!1dar o rál" (an. 5". XL). prmlia
l(IIe se reflctf no I'l"I)a~IO ,J1$~lInal, em ndo d", que e rmolw:l que a $1.Ip(fVmknlc nurm& maii beui&m se;a
~idvà Mroat"ivammte, em provdto do servidor acusado na afen. admInlltrattv.," (CARVALHO, AntonIo
Carlos Almclt MlIlual dt procel1iClodminbtratim di5dplinar e sindlcinda: '!urd. ju~1a doi tribunais
e da casW.tia do ..:.IminilllnlÇlo pUblica. 2' ed. ,..,....atual amp1. Bdo HorIwoIe: Fórum, 2011, P. 254-256.)

JS Vide Superior TrlbupaI de lustiça. RMS I 2539rro, 200010116454-6. relaror o MlnÍltro Palio Medina.
6' Tunna, julganwnlO dt 26.05.2004. DI dt 1".01.2004. p. 218, U::XSTI voI. 183, P. 36.. Vide também o
Tri>unallUJional Fedfral da I' Rtgiio (REO 9501129IS2. ProceNO: 9S0112915UDF, I' Turma.d«ltiodt
22.1H.1999. DI de 10.05.1999. P. 7, relator- o l>tsc.m..rg..:.lor r.dtral rIcarOo machado n.bdo).

19 Nesi<"stntldo a doutrina. Conferir. respeito em; BARROS FtLHo. Mirio LcM de. Dinllo admlnlll:ratlvo
disciplinar di. Policia -Via rip1d.-: material e procnsoal. Sio Paulo: Edlpro. 2003, P. 161. ANGERAMI,
Alberto; PENTEADO FILHO. Ntsror S&mplio. Direito adminillrativo disciplinar: commt.irios t Lei
ürg'nka da PoIIcIrodo Eslado de Sio Paulo. Campinas: Millennium, 2004. p. t29. SILVA. Luciano Pn"rira
da. Qucsl6n jurídica, em pl"O(e~ administntivo&: P"M«I"n (2" Itrie). Mlnl.rio da AarJeultura: Rio clt
/MIelro. 1942. voIa. ( e 11.Perecer 644, p. 132·136. MAURER, Hartmul Elemmtoa de dirrilO admiltistrati'lo
elemêo, Trad. Dt. Lul, Afo"", Hcclr.. Porto Alegre: 5trgi'" Antônio Fabril Editor. 2001, p. 77. OUVElRA.
R~i. Fernandes de. InfTllç6c:1e oanç6c:. administrativas. S10 Paulo: Edltota RtvlotadOl TribvnaiJ.. 200S, P.
64.6S. COSTA, jost Armando da. Prt$Criçio disciplinar. ~Io HorlJ.OIllt: Fórum. 2006, p. 60.

10 MEMBIELA,luan B.l..ortnw dto Rq;mm di5ciplinarlode los funclonarlot de carrera. Segunda edlclon.
Navarra: Anundi, 2008. fi. 62·63. 61.

11 -00 stja que nteja pKViota e dtKriu como tal por norma Jurldlca anterior- (Tribunal Supftmo
Espanhol.. stntmça de 4·6·1986.)
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aplicar-se o piocipio da re1rOICtividade da lei penal mais favorivel."2%
20. fm resposta i consulta, pois, IllIe os priDcípios consagrados no direito disciplinar nacional
c alienígena, as normas de direilo .bniniscrativo disciplinar material podem rerroegir caso 111I-

tem da meuna CODduta de forma mais (ev 0•.•••.el ao infralor, mas n&o podem produrir eficãcia
retrMtivadc modo mais gravoso ao acUSMlo nem para punir o agente por fitos que. na época da
conduta. nlo eram sequer tipificados como inrr.çlo disciplinar.
11.5.
21. Hi possibilidade de os membros da comissão processante, no caso de servidores que com-
põem carTeira organiZAda em nível hierirquico, nio pertencerem à mesma carreira do acusado?
(exegese dos §§ 2". 3° e 9" do art. 229 da Lei Complementar distrital n. 840/2011)
22. Rua o 1ft. 229. do Novo ESbltuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal:
"Art. 229. A lindicincia ou o processe disciplinar é conduzido por comisslo processante. de
cariIlc:r permaneatt ou especial.
§ 1°A comisslo é composta de trts servidores emveis designados pela IUtorilbde competente.
§ 2" Os membros di comisslo pIl)CC:SSUlte sio escolhidos pdllutoriãde competente entre os
0CupenteS de cafJo pIB o qual se exi';' escolaridade igual ou suptTior' do servidor acusado.
§3·NosC&SOS de carreira orpniZAlbl em ntvet hierárquico, os membros da comissio devem ser
oc:tzp.ntes de urso efetivo superior ou do mesmo nivel do servidor acusado.

§ 9" Podem participar como membros da comisslo processante servidores inIegranlC:s de outros
6rgios da administraçio pública, distintos daquele onde ocorreram as infrações diSoCiplinares,
se conveniente para o interesse público."
23. É imperioso promover uma 1Il0taçio da tramitaçlo do emeprojeto legislativo dUBnIC: os
oficios da comisslo redatora.. em que este perecerista propôs 11 inserçlo dos dispositivos dos §§
)0 e 9" do ano 229.
24. O aatcprojeto original do Novo Estatuto dos Servidores do DF somente previa a regra do
UI. 229, § r, isto é, que os membros da comissio de sindicincia ou de processo administrativo
disciplinar fossem ocup ••ues de cargo para o qual se exija escolaridade igual ou superior' do
sc:vidor acuudo.
25. Foi regisndo na comiSllo que a grande maioria das carreiras do funcionalismo distrital
Rio pouuia orpnizaçlo em gJU hierárquico ou divisA0 em classes wperiores e inferiores, mas
somente exiltiria difm:Dça entre os servidores por meio de progresslo funcional. ou seja.. com o
pas!W dotcmpo, um funcionúio da mesma carreira se destacava de outro colega pela rd"erên<:ia
alfanumérica de padrio remuneratório maior, sem, contudo. haver classes hierarquicamente
compartimentadas. 13

26. Por isso, entendeu-se inicialmente que deveria bastar a regra geral de que os integranlC:s do
colegiado inslnltor de sindicância ou de processo disciplinar ostentassem grau de escolaridade
igual ou lUperior ao acusado. em paralelo com a legislaçlo federal N.

27. NIo obs.lle, em fece das peculiaridades de carreiras de Estado, organizadas em classes
hierarquicamente divididas (como é a carreIra de Procurador do Distrito Feõeral. com Procureõor
iDiciante, de classe intermediária e Subprocurador-Geral", parimetro seguido pelos Defensores
Públicos distritais ou Proclndores de Assistência Judiciiria). que requerem garantias de atuaçIo.
inclusive no c:ampo disciplinar, recomendamos. diante dos sólidos postulados douuig;os e júris-
prudeociais, com a concordincia dos di,,'tnOS membros da comisslo elaboradora do anteprojeto
legislativo, em veicuI. disposiçio especial para salvaguardar esses servidores do rnpondm:m
a sindiclncia ou processo disciplinar procnsados por funcionários de outras caneiras ou sem
grau hierirquico compatlvel com o do lI(;usado no seio da própria caneÍlll específica.
28. Surgiu dai o preceito lItolhidodo agora vigente § 3° do.-t. 219 da te; ComplementardisuitaJ

II Ar.1623.Apud FRAGA,OlliOl A1brrto Conde d. Silva.O poder disciplinar nont.rulo dos IIlIbt.lhadorn
di. admlnlltrlÇlop1b1ica: I.,(iS1L12008-doulrlna - jurhprudtndl. Alfornelos; Pdrony, 2011, p. 34.
2J "Art.I49.Q pTOCHlOdlacipIinar $n"Í. condur.kio por rombdo composta de tm Krvldores utívris
dnit:nado. pe" autorldado: compe!nIk. obt.trvado o diJPO'Io no ~ 30 do art. 143, que Indlcani, dentre
dft.. o lIt\I pn:lldmte,.,...,~'" ser ocupante Ik CVJOefetivo wpenor ou &: mesmo nlvel. ou ler nlv.:1de
escolaridade lpIaI ou J\Ipt>riOrIDdo indldado.· (Jtnbçllo dadropela I.,(in" 9.527, &: 10.12.91)

14EIk 1*r«cTlota Iftn ntfaliDdo. 111Ioportu.nidadn &: .u1u, palntru e CU~ que • melhOTIntnpm""fio
do art. 1~9,fine, da Lti feden.l n. 8.11211990,eom I rrdaçjo doIdl pela I.,(iD' 9.527/1997. t de Ttiptkar a
mJfndI dt P'" hierárquico igual ou IUperlor •••_Im rorrepartida a Q,f"R'jrado acUAdn. em primeiro
IIIJII", pen. M'adow • rq:n. 1l'JUnda. de 11"'" de açobrKbde superior, no. CIIOS em que nio oo..m,r
repartiçllo hlerirqllica 11Icarrrin. do procesaelo.
2S LeiComplemmt.ar dlA:ritaln. 681/2003:
Art. 2' A carreirl dt Procurador do DlA:rilo"-'<kral tcump<>SladOiquintes clTll"':
1·Subprocurador--Geral do Diotrito Fedo:n.l:
11 • Procurador do Distrito Federal· calcgorllU:
111. Procun.dordo Distrito Federal· calq<lrlll.
Art. 3' OCIJJO Inlc:ialdo.carreln. ~o &: Procuredor do 0I ••r1l0 Federal· categoria]. 00 qoal M'Il18reMani
rnrdiante aprovw;::ioem OODCunopUblk;ode pruvu e tüulos, com participaçio da Onkm,j", A,jvogados
do Btuil em todu '" SI.<aS fala..
An. 4' A promoçio ••• canrin. dt PTOC\IradordoDlltril:o Federal dac·••.·• por antiJuld.de e merecuneruo,
a/tnMciammte, do cargo &: Procurador do DIstrito ko:kral·catqorial . para0 &: Procurador do Dlttrilo
~ • ca-soN U·e deite pan. o &: Subprocurador·Gcral do Disrril:offiknl.
~ ,. O crllklo dt aDtiJUidade~ri a HSUinlr onIrm:
I) o m.ior tnnpo noarp>;
b) o m.ior tempo nIIatrrin. do:f'n:H:l.In.dordo Dlltrito Federal,
c) o mIlor tempo na AdmilúSlraçio Pública ditlTilal;ou
d) o maJor tempo na AdmlnlllraÇlo Pública. frdrral, estad•.•al ou m•.•nicipal

n. 84012011· MNos casos de ceneíre organizada em nível hierirquioo, os membros di comilSio
devem ser ocupantes de cargo efetivo superior ou do mesmo nível do servidor acusado."
29. A justificativa do precepnvo é de que a compe1~ia. da comissAo prOCUWlte é inluutória
e acu5lltória. competindo-lhe ana1i!W a responsabilidade disciplinar do acusado, motivo por
que. em certas atividades fwteionais, noudarnente a advocacia ou defensoria pUblica, o cocejo
de f.ltas profissionais amiúde envolvem a apreciaçio de &1osadvocaridos ou tic1tico-juridicos,
para os quais o estrlJlho i carreira carece de eonhecimenc especiaIindo. solidez e vivàK:ia
pritica para aquilaw a responsabilidade diSoCipliJW.além de ser imperiou a COIISidereçIo da
realidade presente de trabalho expnimentada pelos servidores., as condiçôes do (qIo e outras
especificidades da carreira, ignoradas por funcionários de 0UTT05 quadros e Dia eornponema di
atividade constitucional da advocacia de Estado.
30. Fora isso, os Procuradores Publicos nlo raramenle sofrem retaJiIçIo injusti1icada de par-
ticulares por atos funcionais, editados sob o manto e prerrogativa essencial da iDdepmdlDcia
técnica deferida por lei";, que contrariem interesses privados, ou mesmo frustrem expectativas e
pretensões de OUIJOSservidores ou órglos ou autoridades, em defesa do eririo e da eoIlI pública,
pois emitem pereceres conrrilios • celebraçio de contratos administrativos ou convmios ou
licitações. frustrando aspirações de eventuais desonestidades por fllDCiodrios envolvidos em
quadrilhas ou grupos de desvio de recursos públicos. recomendam exonerações e demiUOes de
outros agentes públicos, cobram impostos em execuçlo fiscal, ajuizam ações cIemolitóriu contra
casas ou condominios irregulares, enfim, praticam atos opinativos ou de ~sentaçlo judicial
que desagradam a muitos. por dever de cfjcio.
31. Essas tantas situações, determinadas pelas atribuições e exerclcio funcional repIIr desses
profilsionais, robustecem os motivos de concesslo de garantias legais disciplinares _ Procu-
radores Públicos, como foram enfatioo.s em nosso livro de Comentirios. Lei de Orpnizaçio
da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ainda em 2004.1'
32. Vale notar que a elevada dignidade constitucional da atividade de advocacia pública chamou a
atençlo do próprio legislador constituinte derivado para proporcionar 8lnnbu aos Procuradores
PUblicos na própria Lei Maior. como a equiplTlÇlo remuneratória, pata fins de leto vencimmtal,
com os membros do Ministério PUblico da sua unidade federada.. em villl.l de equalizar ~ar
financeiro retributivo miximo para os que exercem f'unç&s esseoc:iais i Administnçlo da Justiça.
tanto que os Procuradores Municipais nlo têm como rdotncia de limilC: Osubsidio de Prrleito,
mu OS de Ministro do Supremo Tribunal Federal (90,2j% DO caso dos advogados públicos
municipais).lIQs defensores públicos também sio abrangidos pelo preceito.
33. Note-se que. para fins de a\'lliaçlo de desempenho para aquisiçio da estabil~ no ClfXo.

26 LeiCompl~mcntar di.trital n. 68112003
Art. 5' Constituem pn:rrogal/vu do. membrOl da carmn do Procurador do DIstrito Fedaal.sem Pft:iulzo
dt outras previstas noordenarmnto jurldl(o:

" . gOll! de imunidade. relatiVllmente.ll5••.•u opiniões promsiolllii, faladu ou l'Kntu. hOS IeUOOS da Lá
f.rdrral n" 8.906, de O~de julho de 1994,

Art. 7· Os membrol daClrr~lra de Procurador do O.l7"ito ~deral goum du tegUintn garantiu:

III . Irnkpcndmcla t«nlca nOucrckio do:.UISIlribuições.
17 "Aapuf<1Ç1osumillia t inllrumenlo prnillO no anb:pm;ctode lei dt repnw dlKipIinu d", I'roaIradora
do OiSIril:oFecknI e q~ coIima preKrvv '" integn.n(el do.canrlra d", dillAbao'a da i~ imtdilla
de oindlc1ncia, ",m I pub.liclçio do aIO ln.uSUra! no Diário Oficial C ts:pO.1çIo dos &los irnpIara
alribuldoo ao invcllipdo. m•.•iIu vnn cawado •.•••1k pertwt.çio pe.....t e deap.w c:apa: Ik pftjudicar I

INação funcional do I(rvidor, prlndpalmente quando J( tmIlk peçudmunclllóriM anIJ-'- do irrtcnto
pc'lWCUlÓriode particul.rrs cu}m inter""," poaam !In",ido coollviadoI pela ItUlÇIo dof lidvupd.oI
púbUcm na ed"en.judicial tlII caruultiva C que se valem de dtnoinc:iu vaxlu, faliu como inllnImaIto de
retaUaçio, h "",,I COmprovu fotjadu. [...) A ellaruiçio &: resru ICC"I'Q. do mcebimmllo do:dmoinc:iu
oontra Proc •.•r..mn:1 do DF corutitui uma garantia d05 que nercen ca.., p\IbIIco dt "evada poÃÇiO t

da dignidade que I( Ihel prelUme, II.lvaglllrdando.", dOI perc.1çm ~ pda I~
de procedimento ~nador, tanlU Vt'UI posslvd de o.erorlginirio do:particular" autorft dt da!ÚlKiU
precipitada. ou infundad.o.l. quc buKIffi prejudicar a.dmlnlllratlvamntlt '" &dvopdc» do Eatado como
I'ttaliaçio pelo bom dtsrmpmho defte~ nl &:fesa judicial da caiu. e do lnltmM' público, por terem, quiçá,
oontra.riado prrulUÕes do IdmJni5tn.do sulncritor do. repreamlaçio, o ql1al M: pode ~ por inttnlo
viDplm. dando azo li abertura de fcito punitivu artificlou.mcntc formulado'- (CAIlVAlHO, AIIloDioCarla.
A1mcar.Corntnlírioa' Leide Orpni:u.ção d. Procuradoria·Geral do Distrito 1'rdI:ral:1.,(1Compm.mw
Distrital 395, de 3]·7·2001. Sindicato c ABociaçio dos Procun.dorn do Distrito Ftdmd. 2004, BruíIia. P.
191M.)
la Con.tituiçAo !'ed..,..d de 19lU1
Art. 37 __ _ _ _
XI •• remunef<1Ç1oe o subsJdlo d", oc•.•pantn de carp. funç6n e em~ púbIKOIda admlnlltraçAo
direi •..••.•!.irqulc. e fundacional. doo memb roe de qualqUtT doi Poderes do.Uniio, doi EItadot., do Dafrito
Fcdo:rale dOI M•.•niclpiol, do&detentora &: mandato eletivo e do. dtmal. apita poIlticOl e", prowntot..
pcniÕe, ou 0\11 •• e'pkle rem•.•n<'1lllÓrla,pcn:ebid", c u mu"UvamtMe 01.1nAo. Induidu •• vantacem
pusoail tlII W, q•.••lquer outra n.turna, nio poderio nc:cder o wbllldlo mmnl, em apide, d05 MlnilttOl
do Supremo Tribunal Federal, apllando..se corno limite, n,," MunldplOl. o wbt.kilo do Prdri!o. e 110I
EsI3dO'ie no Distrito FedtTal,o .ubsldlo mensal do Governador no imbllo do Podtr ExK\ltivo, O IUb6kilo
dos Depu,1Ido1Ellud""Ja e Di$tril.it no 6mbiro do Poder 1.,(p!.llvo c o IUbIIldlodoi De5embarpdorn do
Tri>onai de Ju••lça.llmitado li nO'V(flI.l.inJriTO$evinteecnrocmtnlmol por o;cnIDdo.ubildlo metIII.!, em
~~de, dos MinlstTOldo Supremo Trilunal Fo:do:ra~noAmbiro do Poder Judlclârio..aplic~ ettelimile_
me.u:..m do Minintrlo Público, aos Procurado •.•••e _ DefelllOf't"llPúblicOl; (Red.çio dada pela Emenda
Corwitudonal n" 41.19.12.2003)
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a Constituiçlo Federal procllmr' que 05 Procundores do Distrito Feden.1 e dos Estados serio
submetidos a procedimento avaliatório perante as Corregedorias próprias das Procuradorias.
e nio perante órpos nnnhos • carreira, exatamente porque '" importantes peculiaridades e
especilieidades da advClC.clll pUblica. na aferiçio da conduta de seus integrantes. reconhecidas
pela própria Lei Fundamental.
33.1. Mais, nIo se pode: interpretar que a Constituiçio teria exigido a avaliaçio de desempenhe
do estágio probatório perIlIle exclusivamente as Corregedorias das Procuradorias de Estado e
do DF para lins de aquisiçlo da estabilidade pelos Procuradores in.iciantes, e teria deixado, in-
compreensivelmente, ojulzo mais grave pela eventual perda do cargo público pelos integrantes
da canrira.i' eSÚiveis (medida que pode ser perpetrada nos lutos de processo disciplinar, nos
termos do art. 41, § I, H. da Cana Magna») relegado a órglos ou agentes estranhos à carreira.
es~ a Correaedoria e os órJi05 internos competentes das instituições de Advocacia Pública.
33.2. Sc:ri. que as COITegedor1u das Procuradorias de Estado e do DF se limitam meramente a
aruarna avalilÇlo de desempenho na sede do est!gio probalório? Foi esse papel limitado e tíbio
que a Constituiçlo visou ao prever expressamente I figurl necessVia dos sobreditos 6rglos
oorm;:ionais próprios'.'
33.3. É evidente que o legislador constituinte derivado buscou conferir também competências
disciplinam intuitivas para as Com:gedor1as próprias das ProcUl1ldorias de Estado e do DF,
conferi~nles ROdq cxclUljyp para apreciar a eonduta dos membros da carreira da ad"ocacia
pública. dadas as peculiaridades da ftmçio.
33.4. A finalidade di norma constitucional do art. 132. par. único. da Lei Maior, no sentido da
aferiçlo de de5empenho de Procuradores em estágio probatório perante Corregedorias próprias
das Procuradorial de Estado e do DF,justifica interpretaçlo extensiva para abranger também a
apunçIo e proceuamento de responsabilidade disciplinar, protegendo-se os membros da carreira
de procedimentos inveSligativos ou sancionadores movidos por 6rg105 estranhos à instituição da
advocacia pública, o qPC igualmente se compagina com a vedação de que servidores não com-
ponenln da canrira funcionem como membros de trinca processante de sindicância ou processo
admini.safativo disciplinar contra Procuradores PUblicas. a bem de propiciu plena independência
funcional e atuaçio desembaraçada de receios de retaliaçio por outros 6rglos ou lutoridades ou
ltI! J*ticulam contrariados pela atuaçio dos advogados do Estado.
33.5. Esse modelo de sistema correcional pWprio também foi desenhado DI. Lei de Organi.uçIo
di Advocacia~l da Unila, euja Corngedoril interna exerce o controle discip1inar sobre
05 membros da ean-eira, inclusive com I insllunlçJo de sindicâneia e processo administrativo
$ll\Cionador contn seus integrantes.)1 No mesmo diapailo t o sistema estabel~ido DI. disciplina
normltiva da Defensoria Pública.'l
33.6. Essa impera.tividade de salvaguardar a independência técnica dos advogados públicos foi
objc:l:ode preocupeçlo do IegisladOfinfraconstitucional distrital, nos termos da Lei de Organizaçlo
da Procllf1lldoria.(Jeral do Distrito Federal. a qual institui uma série de prerrogativas e garantias
funcioll.lis para os Procuradores distritais no campo disciplinar, tais como:
-. competência di Procuradoria-Geral do Distrito Pederal para o exercício do poder disciplinar

19 An, 1)2. o. PlO(\lnldorn dos Eslados~ do Distrifo Frckn.L organizados em om~ira. 11IIqual o
inp_ ckprnOrri ~ conCVI"lOpúblico d~ provas ~ Iilulol!l,com. panidplIÇio da Ordt-m 00. AdvopdOi
do BruW ma tocIa!I•••• as r..n.. nm:niKI. ll'P"Kmaçio judlóal ~. con.wlon. jurldica dq rctp«livu
unkladrl~ (Redação dada pdr. EnvndaConslilUCionalll" 19.d~ 1998)
PariJn{o Unko. Aoa procuradora; referidos nntt" .niso t ~ndl estabilidade 'PÓ' trfl MOldo. dctlvu
acrekio. nwdianu avalieçio ~deKlll~nho perante os órgIos Pl"Ópri"".pó:!;rebtório circl.lnstandldo dls
cor,....oo.. ••. (RN..çio dada pela Emenda ConstÍfl.lclonal nO19.de 1998)

)(l Art. 41. Sio fttboeil ap(» nta l/lO5 de efetivo exercki<:>OJ ~rvidora nomeados pa" cargo de provimento
cfdivv ~m virt\ldo.de o.mcul"lOpúblico. (Redaçl0 dada pela Em,nda Constitl.loon<iln° 19,d, 1998)
S l° O .ervldor público est4vd só perdert o Cllfgo:(Redlçlo dada pel. Emendo.ConstitudonaJ e- 19,de

'''''I-tm virtude de ~lenÇl> judicial tramitada tm julg;Wo;{lnduldo pela Emenda Comfitucional nO19,de

'''''11 • nwdlan.., prtXIIIWOIdministrativo em que lhe IC}I a>qunoda amplo.defe$l; (Induldo pell Em~nda
Caooih.lclonalll" 19,de 1998)
11I . nwdlanR prooedimtnto de 1v.aJ.1açio pn-iódicl de destmptnho, na forma de Ir! complementar,
~nad • .unpIa ddaa. (Incluído ptIa. Emenda Coru.tÍf1.lCionalnO19.de 1998)

ji Lri CompIrmtnW" federal n. 7311'193
An. 5° _A Cortepdoci.-Ga-al da Actv«Ida di Unlio tem como atribuiçõn;:
1- 6.scalJur as IIMda&, fuDCionaiJdos Membrol d~ Advoa.cta·~n.l da lJnilo:

VI - In~tal.lrar,de oficio 00 por deln"mln •••••••• peri•.••., .indic1nOK e prous...,. .dmini."tivus contra <K
Membroa da AdV\XtoCil-~ral da Unllo.

II l.d Complementar ftderal n. 801199-4(Organiza. Defensoria Pública da Unlio, do Di.rito Noderale dos
Tm1~ e p~ IlOfrnUgerall para IUl organlzaçio nos Estados, e da OIIlru pmvld~ncl •.•.)
An. 13.A CorI"C"pdoriI·Geralda [)rien_il Públlu d. Unl10 compete:

I . "Fir ao Ddieruor PUblico-Geral o af.ut.menIO de l.)ekmor Público que esteja sendo eubmetjdo a
corrrIçio, sindiclncil ou procnKI admlnlJtratlvv dUciplinar. qumdo cabIvd:

IV . ~ e pfOCeilar as Il'J""nm~ contra OI membros da Defensoria Públk. di Unlio,
mcamlnhando- •.••com pan«r, ao Con.dho Suptrior:

VI - propor I iMUUraÇàode procHlO dltclplinar runl" membros da Ddensoria PUblicada Unlio e IoeIlS
oavIdo~

sobre os Procuradores do DF, portanto para insteureçâo de: sindicância (da alçada privativa do
Procurador-Geral: art. 6°, XXlll; art. 7", V, LC 39512001), processo administrativo disciplinar
(da competência do Procurador-GeraJ, IPÓS autorizaçio do Conselho Superior": art. 11. 111.
Le-DF 395(2001) e de apuraçio sumMia (para I qual e competente o Procurador-Corngedot.
integrante da ean-eira. nos termos do art. 7", IV, tC 39512001):
- as derilincias contra Prccursdores do Distrito Federal deveria ser IIJIrCSentadas exclusiva e
diretamente. Corregedoril di Procuradoria-Geral do DF (art. 7", 11, LC 39512001), • qual
devem ser repassadas imediatamente, sem realizaçlo de ql1lisquer atos invle5tiprivas. em cuo
de recebimento pela Corregedoria-Geral do DF ou ql1lisquer outros órgIos. lIe1IIsequer pedido
de expHcaçOesJ.o:
- a competência do Prccurador-Geret, integr1lJlte di carreira, pn jUlgamento e aplicaçlo de
penalidades em sindicância (art. 6°, }(.'<XI, LC 395120(1) contn Procuradons (no referente a
penas de advenêncie ou até 30 dias de suspenslo: art. 215, Hl. LC 84012011) e do Conselbo
Superior (formado paritariamente por membros da carreira eleitos e titulares de c••.• ot de chefia)
parajl.llgar os processos administrativos disciplinares {art. li, IV. LC 39512001) e determinar as
penalidades a serem impostas por ato subsequente executório do chefe da Procur.oonl-GeraJ
do DF (art. 11, IX. LC 39512001):
- ccmpeíêacia do Conselho Superior pul indicar os membros da oomisslo de processo admi-
nistrativo disciplinar contra Procuradores do Distrito Federal .•,
- nas situações de feitos sancionadores nos CISOSde competência decisória do GovernIKIor do Ois-
trito Federal (hipól:eses de demisslo, casnçiode aposentadoria ou disponibilidade e destituiçlo
de cargoem comissão: art. 255, 11, "e". LC 84(12011), ~ mister a indispmd.vel eoktJ de..,-ecer
prévio obrigatório do Conselho Superiorda Procuradoria-Geral do DF IIltesdo julpmento pdo
Chefe do Poder Executivo (art. 11. XIV, LC 395120(1).
34. Por tudo isso, é fundamental que esses servidores gozem de garantias legais de rIIluru.I
disciplinar, como a de somente ser processados por integrantes di própria carreira e de grau
himirquico igual ou superior ao acusado. como terminou sendo insculpido. em bom tempo. no
§ 3Q do art. 229 da Lei Complementar distrital n. 84012011.
35. Sobre a importância de I comissio constituidl para processar Procuradores de EJtado ser
composta por integrantes di carreira, ponderamos em nosso livnY'.
35.1. A regra t também redigida na Lei de Organizaçlo do Ministério Público da Unilo (Lei
Complementar federal n. 75/1993), que estabelece que o processo disciplinar contn membros
da instituiçlo seri processado por colegiado rrino de integrantes da carreira de grau hierárquico

jl A regra t também mliglda n. lei d~ OrpniUlÇio do Mini.trio PUblicoda Unlio (Ld CompI_
fedmal n. 7S/1993),que estebelece que o procellO dl.Jcip!.inarconlrll membrol dllnldtulç60 teri lIltOrIDdo
pelo rnp«tivo Con..,lho Supe-rinr(Irtl. 251,' 2°. m. 252).

.w LeIComplementar distrital n. 3~51200t:
"Arl.r No. trrmOI do pad'llillo único do Irt. IH da Constitl.l~io Federal. fin nlida I COf~~ria!UI
fttrulUra da Procuradoria·Geral do DI.rllo Pedersl, compttlndo·lhe:
I· exercer as atividades pnlpriu de "rgiCl fi~Clh:tloor das atividades funcionais t di conduta de inlc:JTIlIte
da clfIl'ira de Procurador do DI.rito f:edc>ral:
11. rKd>er Il'prnentaç6es e denunci •.•contra Intcgrant~ da carll'ira di: Procurador do OIl1:rllo;

IV . instaurar proctdimemo de apu"çilo 5\lmária de irregularidades Itrlbuld •• I Intqrante da cmeira de
PlO(\lrador do Dislrito Ftdtral:

, 1° hnI os fins dcJle litigo. OIdlri[tl'ntu 005 Ó'l:im d. Pmcu~ria·Gc:ral do DiJtrkClFcd~TaIe deiMb:
órg ••.• do Sist••••••/urldico do Distrito Federal dewrio comunicar 1 CorRJtdtm- I oconmc>ade infr.çio
li lei~.~gu.I.m~ntos intemol, irrcJularidlde! veri&1du na cxKUçio dos JerviçOI e infraç6ts diJcip~
e pm;ús, logo do conhedmento do fito.
§ 2° Para o~M' do dlspollo no parágrafo antcrjcr, u comuuicaçõeJ endenç.w.,. Conqedoria dtverio
Icr Instruída.. com:u peçASque comprovem o fato ou n prol:edimento adminlstratlYtl no qual", ~ I.

Infração di$ciplinar ou I irll'lIu1aridad.. .lu Kl"riço.
S 3° Recebida I. comunlcaçlo, a Corregedoria instaurari proc~lmento de apuraçio wmi.ria 00 entào
proport ao Procurador-Gerai do Diltrilo federal a instauraç10 de lindktncla;
l5 A rcgn. ~ também Il'digldl n. Lei de Orpnlzaçio do Miniotfrlo Público da Unlio (Lri Complanent&c
federal n. 75/1993), quustahelece que o proCeloSOdisciplinar contra rntmbrw da llIItltuiçio ICri pro<:a$ldo
por colegiado Irino de integantes di tar~ira de grau hicrVqu.lro Ipi ou wperiorao do ICIlJado {In. 247,
§ l°).
ui Complementar federal n. 7S/1993
Art. 252. O procHlO .d.minlstrativo.. instaurado por dtósio do Coru.dho Superior. '""' contraditório.
usegurada ampla def__ ao acw.ado.
S I· A dt<iolo que lIataurar proce-. administrativo desiglllni romiw.io compoMa de trb menDro&
cocolhidos dent" OI irw~ntesda ca~ira. vitllldo5, e de claue igualou •• pn-ior' do 1CII..oo..indiani. o
presidente t n\elocion",ráos moIM:.Idt •••• cnmtitu~

36 .~ o que iIev! no ceso, por exemplo. de •••posto erro do. lfenia dn1rxic. <:aldilca commdo por
mtdico servidor público, proceeedo por trlade diso,:ipUlllrcomposlll por ootro mãlico e dois au:lllares
de enfermagem oUltendentel ho'pil.w:cl. Mai~que evldcntt que I dupb de proliulonail de nfn1 inkrior
nlo Oitenta, ~min~ul de cunheclrn(nto cíentfficc exigido, condições tknk •• de apleciar ICO$.tOI rnklko,
p"ticado, constituem, ou nae. uma Impcrlcla profis~lnnal.cnntisuradora de inf"Çll' di.Kiplinar. Do IIItUM
modo '" conotall na hlp{lltR de coleglldosindicanlf, integrado por funclonárlol &emhabilitaçlo Jvrldlc••
constituldo para IJ'tlrar ruPQiI. inf"ç.t.o disciplinar con,.w.tlndldl em 1101pratlcadOl por Procumk>r
do EiI1wlono ondclo de Nas fUJ>iim, ilkilo admlniltnltlvv cuja análi.e Impila o elWtlt do conte\Ido du
peçv proalollWs ou de IIC>$printiYO$ de advocacia." (CARVALHO, Antonio Cano. AImc:at,ManIW de
prouuo adrninilt ••.•lm disciplinar e sindicáncia: • luz da juritprudb><:" doa tribunllil e da cUtlilb d.a
adminislBÇio pUblic•• 2"ed. 1l'V.atual ampl. Belo Horiwnle: Fórum, 2011. P. 343.).
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igual ou superior.o do lICusado (art, 147, § ,-)."
36. A regra de exigmcÍII de pau hierirquico igual ou superior, evidentemente enquanto inlegralllc
da carreira..do membro desipMlo pn atuar em comisslo de sindicância ou processo disciplinar,
é clássica em nosso direito" e também é mnizllda no direito estrangeiro.
37. Entre nós, CuiosS, de Banos JúniOl" sublinha. impordnciadc que 05 membros dacomissio
conheçam I real.idMlc do órgIo c do serviço c pencnçam • carreira do acusado, motivo por que
pontua que as comissões disciplinares devem ser compostas por servidores de grau elevado e
superior ao acusado, OI quais. -üvresde injunções políticas e conhecedores do serviço, oferecem
• presunçlo de proceder sereno e competente."?"
38. A disposjçlo é consqradl mesmo no ordenamento jurídico luso. Dispunha o Estatuto Dis-
ciplirw do Funcionalismo P0ftU8uês de 1984 também que os acusadores naturais deveriam ser
scn.;00res do mesmo serviço ou ór'glo e integrantes da mesma camir. do acusado:
Artigo SI. (NomelÇJo do instrutor)
I - A CDtict.de que insraurv proceuo disciplinar deve nomear um instrutor escolhido de enee
os fimcioníriOl ou agentes do mesmo serv;ço, de categoria ou classe superior • do arguido
ou mais antiao do que ele na mesma categoria e classe, preferindo os que possuam adequada
form~ juridica.
39. Comentando sobre a exigência do instrutor do processe administrltivo disciplinu, o grande
Idministrativista ponusuês MlI'Celo CIC1anO·sustenla que ele -ueve ser escolhido entre fun-
cionários de categoria ou classe superior à do arguido ou da mesma categoria mas com maior
antiguidade.H
40. O doutor em direito pela Universidade de Valencia. o aclamado administtwtivista espanhol
Juan B. Lortnzo de Membiela, em sua magistral obra, leciona sobre o mesmo mandamento no
siSlC'ml disciplinu da Espanha":
~La inco.cion dei expediente disciplinario implica e! nombramiento dellnstructor, que nece-
Slr'Íamente deberi ser um funcionario público pertenecieute a um cuerpo o escala de igual o
5Uperior1f'lPO ai dei imputado de confOfTllidad ai ut. 2j LMRFP Y dei mismo o superior grado,
ut. 30 RRDFP/1986.M
-41. Do euustivamente alinhav.oo, segue que a exigência de que o membro da comtssêc ~ja
integrmtc da canrira de classe hierirquica igual ou superior lO acusado (ut. 229. § 3°. Le-DF
&401201I) é garantia legal do servidor pUblico distrital cujl carreilll ~ja OfPJIizada em graus
hierirqutcos e foi instituida como mandammto que nlo pode ser cOMornado pell Administra-
ç.io PUblica. sob pena de aterltado 110principio do juiz nalural ou adminisndor competente".
pois o instrutor e acuudor natural, nos feitos de: responsabilidade disciplinar movido contra os
funcioniriol distritais abnngidos por essa garantia, t o componente da mesma carreira com
nível hierirquioo ou classe igual ou maior do que a do processado. vedando-se que estranhos à
inltituiçlo ou carreira funcionem nas respectivas comissões processantes.
42. E a regra do seu § 9" pode toma:r ineficaz a garantia do § 3° do art. 229 da Lei Complementar
distrital n. 8-40120111
43. Nio procede, data venía, a intelpretaçio suscitada no item 27 da consuha (fi. 8), no sentido
de que a rqra do § 9" (podem participar como membros da comisslo processante servidores
integranteS de outros 6rpos da adminilhÇlo pUblica. distintos daquele onde ocorreram as
infrações disciplinara., se conveniente para o interes~ público) poderia Ifasw- I exigencia do

)7 Art. H7, O inqutrito adrniniArativo, de aRlrr Il&lkNo, ..,ri instaurado pelo Corregedor·Gn-a),
mediante portarll, em q\K dn.ignari QJfIIiQio cIit 1ft. IMmbr06 pano rnliú·lo" "'mpl1: qu~ to•••••r
«>nhKinwnlo de Infração ditciplinar.
~ I· AçomlMio, que podrr' ..,rpretldlda pdoCor~·GrnJ . ..,... Compo$ll de inlrgrvltn da arnl:lra,
vltalldot t de duK Igual ou suprrlor" do Indlado.
3BIvan BIIrboN.Rlpln endosu que, metmo no s!l~nc\odatei. é de melhor alvitre qce todot OI membrol
da coml.to..,jam de nlm hierirquico igual ou lupt'rJor 10 do aculõl.do,evitando·.., -co/Ulnnglmentot
de um ~rior 1fTjulpdo por um inferior." (RlGOLlN. )vlll Barbou.. Comentirios 10 Rr:glme\lnlro do.
KfVIdorn pUblkoI civis. "" ed. atual. ~ IUmen., 510 Paulo: Sanliva, 1995., p. 256.). Romeu ~1Ipt' Baedttr
Filho nota que 'devido. hitruqula. como ~ kpI disciplinar, a Impardal~ ulgirá lam~m q"" o~
servIdom eAPN - compoomta da Comiuio - OSlmlma rondiçio funcional Igualou lupt'rlor " do
Indkiado: (BACELLAR FILHO, Romnl ~Iipe. Prindplos conslitucionais do processe administrativo
diKlpllnar. Sio Paulo: Mu Limonad. 1998, p. 321·)22.). Wolgran junqueíra ~rrein ressalta que i de
bom tom que ost," membrot da comlsdo prt)('n.nnte o<:upt'm nlvel hinárquico Igu.1 ou supt'rlor ao
do "UNIdo" eumpliflando que um escriturário nloupoderia cenduzlr um procellSOdlsciplin.r conin
um mfdlco ou tnllCnheiro ou de "rridor luprrlor.o. membrO$ do ,onKlho. (FERREIRA, Wolgran
lunqurlr •. Commtl.riO$ ao nJime jurldico dot..,rvldortt público, dvis da Uni•••. 3' ed. ampl. e atuII.,
Bauru: Edlpro. 1993. p. IS8.)
J9 BARROSJÚNIOR, Car\oo S. de. Do poder disciplinar n. adminiatraçlou pUblica.Si<>Paulo: Revbll do6
Tribunal$, 1972,p.182.

4GCAETANo,M.rcrlo. Manual dedirritoadmlnlltntivo. IOO.ed.,Coimbn.: Alrnedinl, vol. 11.2008, p. 8l8.

41MEMBIEU,./uan B.Lorenr.ode. Rqimen dh.dpllnarlo de Im funcionar"'. d~urrera. St!Iundl edlclon.
N••.••.ra.:AruandJ, 2008, P. 55(1.

.o ·Por ilrça do pnnqno do admlnl$tndor a>mpHenle. rc-flckOda inOdmci.a do prindplo ronsllludonil do
juh l'IIftIralna r*ra do procesIOadmInlItratlvo (111.5".UII, Constituiçio f.rdenl de 19831,nenhum Krvidor
pUbIlaJ...:u-'o da pritia de lrInIpIÂO funcionai. podeni ••••i~ proceuado. }uIpdo - nem teri
a.ltno.tI inltalrado proadimmto punitivoou lnVcttlptlm - $mão por inic.ialivada aulOricladeadminidl1l.tIva
aJnIpftftll1t.1Gbpenade nulidade ~ do procesIOdilclplinar OUsindidncia, ma cuátft InarmU~L abtoIuto"
aindaque_pni:julZOpan.ldeb.,lTICIfTIOquefranqunduUgarvUasconltlfucinr>Qdowntradit6rio
e da ampla dricta ao Iimcionátto procm.do." (CARVALHO.Antonio eano. Almaar. Manual de procaMI
admini..-.No ditdplinar e llinddnda: i ~ da ;ul'llpn>dmcit dos tribunais e da cuuidia da adminlltraçio
pública. 2' ed. m. atual. ampI. Bdo Horizontr. Fórum, 2011,P. 269.)

§ 3° do art. 229 da Lei Complementar distrital n. 84012011.
44. Também importa trazer âcoleção o histórioo das discussões na comisslo, durwlte IIrImiIlÇlo
dos trabalhos de: daboraçlo do anteprojeto legislativo do Estatuto disciplinu, para explicar a
origem do § 9". Ê que se consignou que haveril 6Tg1os distritais, como administnç6H regiOlllis,
pequenas f~ pUblicas e outros órglos administrativos. que nio possuiriam 5eU quadro
de servidores ou carreira própria, motive por que havil necessidade. na pBtica, da requis.içlo
ou indicaçlo de funcionãrios de: outros órgios para funcionar como membros de çomissOn de
sindicincil ou de processo administrativo disciplinar. sob pena de impossibilMl8de de fonn.çlo
dos colegiados instrutores respectivos .
4j, Foi pera essas situações que veio I lume a rcgraexcepcMlnal do § 9". Ê dispositivo de e:u:eçlo,
que nlo foi editado par1Iem momento algum suprimir, esbater nem aindII menos tsvlZiar a forçe
normativa da regra do § 3°. O preceito do § 9" t norma de caráter geral, enquanto a dilPQSiçlo
do § 3" t: norma de natureza especial. A herrnen!uticI do direito coosabidammte resolve o temi
pela prevalência da norma especial, como ensinl Maril Helena Duuz".
46. Ainda que se ignorasse I intCTpr(:taçlo histórica e pIlIticarnente autentica do preceito, o que
n10 convém evidentemente, mesmo assim nlo se pode, na hermen&ltica do direito, promover
I interpretaçlo que leve à ine6cicia 15 regras jwidicas. mas sim aquell que 11 tome e6CIUS,
opnwltes. Ede Carlos Maximiliano aliçlo: "Prcfira-se I inteligmcia do. textos que tome viivel
o seu objetivo. 110 invés da que OSreduza à inutilidadeH

'"

47. Dizer que os servidores integflJltes de carreiras orpnizadas em graus hieriJquicos, pc1I 05
quais I garantia kgal é de: que o seu instrutor e acusador naruraI é trinca de coIqu de carreira
de classe igualou superior (an. 229, § 3·, LC 84(12011). poderiam ser procesu:Sos por funcio-
nários de: outros cerreiras, logicamente sem grau hierirquico equivalente ou maior do que do
ICusado, ao livre critério da Adminislnlçlo PUblica ("se conveniente para o incernse públicoH

).

representaria esvaziar o mandamento fundamental e cspedfico para 05 funcionirios proc:estados
contemplados pela regra do § 3°, olvidando-se a origem e histórico motiv-.iof do dispositivo
excepcional, voltado pari a inulficiência de pessoll para fonnar colegiado. disciplinares em
certos órgios sem carreira própria ou quadro suâcieme de servidores próprios, o que nIo t: o
caso das situações do § 3°, precepnve de cxccç.lo voltado a proteger as CIl1TeilllSde Procundores
e Defensores Públicos e eventuais poucas outras cmeiras existentes ou I serem criadas ÇODl

OIBInizaçio hierirquica.
48. A exegese correta do § 9" é aplicá·lo para as situações em geral dos servidom inseridos na
previslo do § 2", componentes de cerreiras sem ~ em grau hierirquka, para os quais
basta que os membros da comissio de sindicância ou de processo adminillnltÍvo disciplinu
tenham equivalente gIlIu de escolaridade. os quais podem responder I procedimento diKiplinar
perante trinca n10 constituída de: membros da carreira.
49. Nlo se pode, contudo. abrigar incompatibilidade DO seio do pn)prio ano 229 (fazmdo incidir
a disposiçlo excepcional do § 9" a situações do § 3j, ou tomar letra morta ou vazia I rqra do
seu § 3°, tornando-se o preceito especialmente forrnul.oo como garaltildisciplinarduc.aneilllS
constituídas em graus hierárquicos em uml mera possibilidade ou faculdade do administrador
público. quando quiser respeitar o dispositivo essencial. Não.
jO. O processamento de Procuradores Públicos perante Corregedorias próprias esti !mente DII

interpre~o extensiva necesWia do art. 132, par. único, da Constituiçlo Federal, valor que se
reüete no plano infraconstitucionll com I ideia de que o poder disciplinar conlrl os Idvogl'
dos públicos deve operar-se no seio de Sua5 pr6prias instituições, com o que se compq:ina
harmonicamente I gUlntia de que 05 Icusadores e instrutores nlturais desses profissionais
componentes de carreiTII de Estado" deverâc ostenW- grau hierárquico igual ou superior,
logicameete como também membros di carreira espeCifica. e nIo funcionàrios de outros
órgios nio componentes di instituiçlo.
j I, Tanto que existe uma coadjuvlçio" de compettDcia entre o Procwwklr.Qeral do Distrito
Federal e o Conselho Superior da Procuradori..oeral do Distrito Federal - PGDF (artigos 6-,
XXIII, e 11. XVII. da Lei Complementar distrital n. 39jl200l) para indicar 05 membros da
comissão de processo administrativo disciplinar contra Procurador do Distrito Federal, do que
se dessume que os 6rglos de dircçio superior di PGDF, 00 exererclc da atribWçIo exclusivI
de deflagrar feito sancionador contra Procurador, nlo teriam evidentemente poder de indicar
servidores de outros 6rglos pari funcionarem como membros de: comisslo, por clan falta de
poder hierirquioo, hipótese que elberga implicitamente a conclusAo de que I escolha somente

43 ·Unu. IIOnTII~ ttpeCwlC potlulr em IUI de6niçloo IepltGdol OI denwntoltlpkoJ da IIOnDIseral ~
mais alguns de naturna objrtiv. ou -'Ubjetiva,dmominadoi esp«iallunttt. A norma apeciallKnl:lU um
mmenlo próprio" ÔflCriçio 1.1do tipo prrnlto na nonoa Fral. tmdo prnaIfnc\a oobrt ctta, afastando.
se Obis in idem. paio o wmportammto SÓ•• enquadnni. n.afOI' •••• tlf"Kial. tmbon tunbán ate;. ptnkto
1\1gtnl. O tipo gtral ttI~ çnntido no tipo especial A nor •••••Fm nIoo" ""Ia lIIk a maior u:kvlnda
juridia dos rlelMntOl conlicbl na norma especial, qlX I tomam mal• ....:ctMl de ~idadedo que
a nnrm:.!gt'mrkl. Para Bobblo, a iup.-riOI'idadt da norma espa:lal ~ a pnJ «IfIIlltu1 espreIIIoo cIit
cx,,,~nda de um carnlnhn da ju.rtlça. d.lcpJidade ~ipaldade, por rdktl1. de modo d.ro. a rqnadajllltiçl
SUumculquc Irlbuere." (DINIZ, Maria HrleJII. Lei de Introduçio 10 C6dJto Civil brNiltiro intnpmada. 2
N. AIUaI.e tUm. 510 P-...,Jo,Saniva, 1996,p. 72.)

44MAX1MIIlANO, Carb. Herll1eMutÍCIe ApIiaçiodo Dirdto. t6'. ed, RIode Jandro: Fom., 1996,P.249.
45 L:i Complementar dlJtrltal n. 6111/2003:'Art. 21. A ,.rl1:l,. de Procurador do Distrito ~tl1I.l ~ !!Pla
cIit&lado."

.•••"AroadjuVW;io- t.maçio que.., estabd«e mt", doll6rlJioll q~ IItI atribui QJfIIpt'lbIclu Ipia, que
podem ser ancldi$ ind~ntmaentc por qualquer clitLa."(OUVE1RA, Mário ~ de; GONÇALVES,
Pedro Co.;ta: AMORIM, J. Pacheco de. Código do Procedimento AdminittraUvo wmmtado, 2 edlçio.
Coimbra.: A1medilll, 2010, P. 2t2).
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pode recair em integrantes da carreira.
~2. Mais, a própria interprellÇio sistemitica da Lei Complementar distrital n. 84012011 evidencia
que. por paralelismo, se para defender o servidor revel, a autoridade instauradora do processo
deve designar um servidor estável como defensor dativo. ocupante de cargo de nível igual ou
superior ao do servidor indiciado (art. 249, § 2°), nio teria sentido nem equivalência lógica que
os acusadores natural! e instrutores deixassem de ser servidores de nível hierirquico também
igual ou superior ao do acusado. sob pena de incongruência quc nio deve ser lançada DO texto
legislativo.
~3.É evidente que a regra do ut. 249, § r. nlo se aplica aos servidores integrantes de urreiras
nIo organizadascm grau hierúquico, por impOS5ibilidade lógica. DOS quais prnide a disposiçio
do grau de escolaridade igWlIou superior como critério pertinente.
$4. Por todos CS5eS exaustivos fundamentol, t que se conclui que, no caso dos servidores
integrantes de carreiras organizadas em graus hierirquicos ou cllSKS distinlaJ, reSültantes de
promoçlo, somente colegas da mesma cureira, com igualou superior nível de hierarquia, podnn
funcionar como membros de comisslo de sindicincia ou de processo adminisaativo disciplinar,
aplicando-se o dispos.itivo do § 3° do art. 229 da LC' 84012011. sem ft"IIfBemde incidência do
pre<:<:ptivodo § 9"do mesmo artigo. oqual se reserva. exclusivamente e em cariter excepcional.
para os flmciooários atw.ngidos pela hipótese do § r do sobredito artigo (carreiras nIo organi-
zadas em graus hicri:rquicos).

11.6.
S~.No caso de instauraçio de siDdicincia ou de processo administrativo disciplinar contra servi-
dores ocupantes de cargos comissioNldos. para fins de composiçio de colegiado de sindicãncia
ou de processo admiDistrarivo disciplina-. éeven-se observar as seguintes condutas:
- os integnntes do colegiado invcstigativo ou processante devem ter nível de escolaridade igual
ou superior àquele previsto para investidura DO cargo comissionado, no caso de o acusado nlo
possuir catB0 efetivo na AdministraÇlo PUblica distrital;
- se o acusado. além de investido em cargo comissionado. possuir ClfBoefetivo naAdministraçlo
PUblica dimital. aplica-se a regra geral do ut. 229, § r,da LCIDF n. 84012011. indicando-sc
como membros do conselho de sindicância ou de processo disciplinar servidores esuveis com
nível de escolaridade igual ou superior 10 do processado. salvo se o ecusedc for integrante de
carreira organizada em graus hierárquicos. hipótese em que deverá ser respeitado, sem exceçâc,
o capitut.do 00 art. 229. § 3&,do Eswuto dos Servidores do DF.
S~.1. Nio se considera o nível hierárquico do posto comissionado outrora ocupado pelo acu-
sado, It~ por impossibilKlade jurídica. pois, em muitos casos, seria inviável agrupar servidores
estiveis que exerçlJ1l cargos em comissilo de nível hierárquico compatível com aquele em que
alçado o lCus.OO. at~ porque esseslugares nos qUldros da AdministraçAo Pública frequentemente
sio providos por pessoas sem vinculo funcional permanente. motivo por que: nio atenderiam.
logicamente, a exigmcia de estabilidade para atuarem como membros de comissio sindicante
ou processante.
~6.Tanto que 1 doutrina e • jurisprudência fincam que deve ser considcndo o cargo efetivo do
acusado, nio o sWus funcional do cargo em comissão. Portanto. no caso de servidornji exone-
rados de Cll10 comissionado, mas wnbém ocupllltes de cargo efetivo, a compet&1ciahierir~ca
pila a inllaurlçlo de processo ldmiDistntivo disciplir...- deve observ •. o grau fWlCionaldo posIo
efetivo do ICUSIdo00 momento da lÇIo disciplinar, e filo o staNS funciODli na tpoca dos fatos
nem o nlvel hiertrquico enllo ocupldo pelo servidor infrator."
Só.I. Cllha ildvertir, por oportunO, que os agentes políticos nioesllo sujeitos a responsabilidade
disciplinar.-
~7. No que coeceme 10 grau de escolaridade dos membros do colcgildo sindicante ou proces-
sante. nIo hj, o que se acrescentar às bem Lançadas ponderações dos itens 17 a 23 da consulta
(8s. 6 a IJ, às qUlis!IC faz remissio.

III .Conclusio
Po.-todo o exposto, a conclusio ~ no sentido de que
I) Os )nCeilos dos artigos 110 1 210, do Novo Estatuto dos Servidores PUblicas do Distrito
Fcdera.I.cuidam de DOnIW de direito Idministrativo disciplinar material;
2) Os uts. 1611 179, que cuidam de direito de pctiçio. pedido de reconsideraçio, recurso hie-
rirquico e DOnIW lObre excrdcioda autorutela de atos administrativos, aplicam-se 10 processo
administrativo disciplinar e' sindiciDcia. conquanto sejam normas de cariter geral no Estatuto,
com lpIic.çio a outras siNaÇÕeStambém;
J}o capitulIdo nos artiJ;os 211 a 267, da lei Complementar distrital n. 84012011, sem dúvida
que trIça nonnas de direito Idministrativo disciplinar processual, ao minuciosamente enunciar
os preceitos tqedom do processo diKiplinar e fonnllidades procedimentais;
4) u normas de direito Idministrativo materill apliciveis são aquclas vigentes na data do fato,
salvo em çU(l de possível retroatividade de norma mais benigna veiculada na Lei Complementar
dimital o. 14012011, cuja verifica;çio deve ocorrer caso a CIISO;

S) 11 normas de direito administrativo disciplinar material podem retroagir caso tratem da mesml
condutl de forma mais favorivel ao infrator, mas nio podem produzir eficácia retroativa de modo

41 MaIWIIo Cadano (Manual df dlmjo adminiJlrativo.VoI.11. 10 N. lU. c atual. Coimbra: AlmNi••••
2008. p. 833.) ElJbfrto M.I. I.u~(Dimlo Admini5tntlivodUciplinar: teoria e pritica. Sio Paulo: 1<*
BIIJh8llky,1977,P. 134).TribunalRegionalF«lfral da 5> Rcgiio(AC- Apdação Cível~ 396S77,Proceuo:
200683000019146,UF: PE, 0'110 Iulgador:Squnda Th.n ••.• Dat. d. dfcisio: 18/0312008,DOC1.lInmlO:
TRFSOO161111O,Ftll"llf Dl • Dtta:18/06I2O()g,Págll\lo: 501, NO,11S, Rt-lalor(a)Deiemb'"pdor FcWra.I Luiz
AlbertoGU'1d de !larla,O«ltAo UNÁNIME).
4lI Nc_ Mntldo çonlCrirem CARVALHO,Antonio CarlOlõAlelKl.T.-ResponsabilidadedUciplinafde.
agmln poIltlcOl~Boktlm de Dlmto Municipal,Editora NO!, ano XXVII.n. 11. navrmbro do: 21:111, p.
751.765.

mais gravoso ao acusado nem para punir o asente por fatos que, na tpoca da conduta. RIo eram
sequer ripificados como infraçlo disciplinar;
6) no caso dos servidores integrantes de carreiras organizadas em graus hierárquicos ou classes
distintal, resultantes de promoçlo, somente colegas da mcsma carreira. com igual ou superior
nível de hierarquia. podem fW1cionar como membros de comisslo de sindiciDcia ou de pr0-
cesso administrativo disciplinar. funcionando lpenas o dispositivo do § 3- do 1ft. 229 da LC
84012011, sem margem de apliclçio do preuptivo do § rr'do mesmo artigo. o qual se reserva.
exclusivamente e em cariler excepciceal, para os flmcionirios abrangidos pell hipótese do §r
do sobredito artigo (carreiras nio organizadas em graus hierirquicos), quando couber;
7) No caso de instauraçio de sindicincia ou de processo administmivo disciplinar coatra servi-
dores ocupantes de carr:os comissionados. p.ra fins de composiçio de colegiado de sindicbcu.
ou de processo administrativo disciplinar. devem-se observar as seguintcs condutas:
- os integrantes do cclegiedo in\lcstigativo ou processante devem ter nlvel de cscoIaridIde igual
ou superior aquele previsto para investidura no catBOcomissionado, DO caso de o acusado RIo
possuir cargo efetive na Administraçio PUblica distrital;
- se o acusado. lIém de investido em cargo comissiOflldo, possuir cargo efetivo naAdministrlÇlo
PUblica distrital. aplica-se a regra geral do art. 229, § r,da LClDF n. S4OI2011, indicando-se
como membros do conselho de sindicincia ou de processo disciplinar SCJVidoresestáveis com
nível de escolaridade igual ou superior 10 do proccss.do, salvo se o lCusado for integrante de
urreira organizada em graus hierirquicos, hipótese em que deverll ser respeitado, sem exceção.
o capitulado no ut. 229. ~ 3°, do EstatuTOdo, Servidores do DF.IJ par. finl do 111. 229, § r.
devem ser considerados níveis de escolaridade os previstos na Lei federal n. 9.394 (arts. 21 e
44): fundamental, médio e superior. não se pautando a desisn-çlo de membros de comiuio
processante por umros de pó5-graduaçio como especilliaçio, mestrado ou doutorado, iCIlio
o curso superior.
Escusa-se a extensêc do opinativo, que se deveu' complexidade dos temas abordados e da
explanação com fundamentos jurisprudencill e doulrinário p6trio e cstrana;eiro em que: livrado
o parecer.
É o parecer, salvo melhor juizo.
À consideraçlo superior de Vossa Excelência.

BrasUia, 22 de fevereiro de 2{)12.
ANTONIO CARLOS ALENC'AR CARVALHO

Procurador do Distrito Fcdera.I

PROCURADORIA DE PESSOAL
Processo nO:041j)..Q()()()S0/2012.Interessado: SECRETARIA DE TRANSPAIDCIA E CON-
TROLE. Assunto: INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO NOVO ESTATUTO DOS
SERVJOORES PÚBLICOS 00 DISTRITO FEDERAL EM MArtRlA DE DIREITO ADMJ-
NISTRATlVQ DISCIPLINAR MATERIAL E PROCESSUAL.
Senhor PTocurador-Gerll do Distrito Federal.
Trate-se de consulta formuJada pda SCCTdaria de Estado de Transpuincia e Controk para
que esta Procuradoria. se manifeste lCC1U da noVI disciplina atinente is normas disciplinares
no imbito da Adminisnçio distrital, trazida pell Lei ComplemCfttar n- 14Or2011, que illltitui
o novo regime jwidico dos servidores distritais, em especial qu.n.1O15 seguintes cooclusOes:
a) os dispositivos c\encados nos errigos 110 a 210 da LC nO840111, que e ••••• de direito e
obrigações, sio normas de direito administrativo disciplinar material. li OS artigos 161 a 179 e
211 a 267 trazem normas de direito administrativo disciplinar proccssual;
b) as normas de direito administrativo disciplinar material apliciveil Iio aquelu da data da
oconincia do fato. Assim, o servidor que comete infraçio disciplinar se lupta iI normu de
direito administrativo disciplinar material vigentes na data em que cometeu a infrllÇlo;
c) as normu de direito administrativo disciplinar matcrill mtoq:em para beneficiar o admiDis-
trado, caso representem exatamente a mesma conduta;
d) as normas de direito processual aplicáveis 10 processo Idministrarivo disciplinar sIo aquelu
vigentes no momento de sua execução. respeitando-se os atosji praticados. ~ o momenTOdo
exaurimento de seus efeitos;
e) os níveis de escolaridade $10 apenas três: fundamental. médio e superior;
f) o § 3" do art. 229 da LC nO84012011 é aplicado apenas quando a carreira do lCUMdo for or-
ganiuda em nível hierárquiC()oNeste caso, os membros da comisslo processante, te da mesma
ClJTeirado servidor acusado, devem ser ocupantes de cargo efetivo superior ou do mesmo Dlvc:1do
investigado, nlo se aplicando esta regra quando se !ralar de carreiras distintas ou.qualdo • carmr.
1110forem organizadas em nível herárquícc, dc:sdcqlJCobservado o disposto 110§ r do 1ft. 2:29;
8) nio hi obrigatoriedade de o acusado ser processado por comisslo compostl por membros da
mellTlaCllTeira, quando organizada em nível hierirquico. uma vez que o §9" do 1ft. 229 da LC
nO84012011 admite a participaçio de servidores integrantes de outros 6rgIos da adminisnçlo
pública, distintos daquele onde ocorreram as infrações discipl.i.Jwa, como membros da comis-
MOprocCS5ante.se conveniente ao interesse público, desde: que respeitMIo o §r do 1ft. 229;
h) nio hi nível hierirquico no tocante lOS csrgos comissionadol, para bs de cotnposiçlo da
comissão de sindicància ou de PAD.
Quanto 10 primeiro tópico, relativo 10 cariter das normas disciplinares previsw 110novo reaime
juridico. o pareccrista confinna que aquelas elencadas nos 1ftÍj!:05 110a 21O do normu de direito
materill, enquanto aquelas elencadas nos artigos 21 J a261 dizem respeiTO10 direitc admlnistn-
tivo disciplinar processual. Jí u nonnas elmudas nos artigos 168 a 179. que tnram do direiTO
de pelÍçio, !lo n~1I de ClfÍter geral do cstalUIO,nIo exclusivas do processo diKipliDar e da
sindicinda, emboni igualmente apliciveis a esses institutos.
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Acrncentc-se, por CIfIOI1W1O.J*' fins de .nilise da !lplicaçlo da lei no tempo. que entre as normas
relativas aodimtodt: petiç10 do servidor. *l,uelas previstas nos artigos 168 c 175. 179s!o nonnas
de dircito maIerial. enquanto Mjuelas previstas nos artigos 169 a 174 possuem cunho proc~sual.
No tocante' segun&l conclusão, relativa às regras de transiçlo para apliclç10 das normas
disciplinuc! de caráter material no tempo, afiml' que em regra as normas de direito materi,l
aplicáveis slo aquelas vigentes nadara do filO,. exceção - ejé se manifestando, portanto. quanto
ao terceiro tópico - daquelas normas posteriores mais benéficas pllrJl uma mesma conduta. as
quais retrolgtm em prol do acusado.
QomJo i coocJusIo COIIIidI.DIIltlnI e, re&.rivJ .os reveis de ~1.Irid.de, o pceçerista confuma que.
~ fins de Iplicat;lo do §Z- do lI1iBo 229 - que dispõe que os membros irdegranIn da comisslo pro-
CICSIIMtdew:m ler de escolIridadr igual ou qJCrior' do M;U5IIdo-, *'-'em ser observados os nlvns
previstos.DIILei rf 9.J94..096: fIndamcnt.I, mtdio e ~ nIo se p!IUIIndo. designeçlo de membros
di ocmíssio ~ por-titWos de ~ como especializaçao. mesb1ldo 00 douttndo.
As conclusões objeto dos tópicos constantes nas letras f e 8 foram analisadas em conjunto pelo
parecerisu. por dizerem respeito, ambas.' composição da comissão processante de sindicância
ou processo administl'lltivo disciplinar, decorrendo de interpretaçlo sistemática des normas
constantes nos §§ 2". 3° e: 9" do artigo 229 da Lei Complementar n" 84012011. Nesse tocante:
afima que: a re:gra constante do ~ 3° i especifica para as carreiras organizadas em graus hierár-
quicos e estabelece uma garantia legal do servidor público dessas carreiras de que os feitos de
responsabilidade disciplinar sejam processados por comisslo cujos componentes sejam da mesma
carreira. com ntvel hierirquico ou classe igualou superior i do acusado.
Assim, a norma excepcional prevista no § Cf' - de que podem participar como membros da co-
misslo processante: servidot'n integrantes de outros 6rg1os da administJllÇio pública. distintos
daquele onde ocorremn as inl'nções disciplinares -, que é de caréter geral. nio tem o condio de
afasw a aplicabilidade da regra prevista DO § 3", supramencionada. aplicando-se, portanto. tJo
somente aos funcionUios abnngidos pela situaçio prl:\1sta no ~ 1!'. Decorre disso, também, que I

nonNI p-eviSll no § 1." do art. 229 nlo se aplica aos servidores integrantes de carreiras organizadas
em nível hierârquico, uma vez que estes do regidos pela reglll do § 3° do mesmo dispositivo.
Dessa forma.. nio procede a ccoclusêc obtida no tópico de letra g do parecer da Assessoria
Juridico-Legislativa da Secretaria de Estado de TranspAJincia e Controle, da qual se depreende
que, no caso das carreiras organizadas em nível hicrárquico. pela norma constante no parigrafo
Cf', a comisslo poderia ser composta tanto por membros da mesma carreira, ocupantes de nível
hierirquico igualou superior 10 do acusado, quanto por membros de OUtlll carreira. desde: que
observado o nlvel de escolaridade igual ou superior. o que acaba por estabelecer wna facultati-
vidade quanto' competéncia para processamento de feitos disciplilwes
Acrescente-se, nesse tocante. que as normas de competência existem justamente para dar se-
gurançajurldica e evitar arbitrariedade, llIZio porque nlo podem implicar faculdade:. mas sim
dever de cumprimento por I*"fe da Administnr.çio.
Por fim. no que diz respeito lOS ten1dores occpemes de cargo comissionado. esclarece o pare-
cerista que devem ser obsnv.das as seguintes condutas:
a) Se o servidor ocuplrlte de cqo comissionado nAo possuir cargo efetivo na AdminiStJlIçAo
distrital, bula que os integrantes da comissão processante tenham nível de escolaridade igual
ou superior kjuele previsto para investidura DO cargo comissionado.
b) Se o scrvidcIr possuir CIJBO efetivo naAdministraçlo dis1Ji1a1,entIo deve ser observada a ~gra geral
00DSbIlIe no § 1." do Ilt. 229 da LC n&84012011, a nio ser que o acusado seja integramc: de carreira
otglIIlizada em nivel tUenr-quico, hipótese: em que deven\ ser observada a regra do ~ 3"do mesmo artigo.
Apenas I*"a s~ a omisslo do pceCer1511 em relaç10 ao tópico de letnI d da consulta formulada..
atinente: is regras de transiçlo para aplicaçio das normas de direito administrativo disciplinar
processual, esclareça-se que é Idcudo, no nosso ordenamentojuridico - inclusive com previsio
expressado Código de Processe Civil"e rc:comendaçio doutrinirialO -, o sistema do isolamento
dos.os processuais, sesundo o qual a lei processual novl,lO enlflT em vigor, respeita os atosji
praticados nos processos em cerso e se aplica de imediato aos que ainda se: realizaria. Decorre
disso, também, que do vilidos os processos findos na vigência e de acordo com a lei antiga e
os processos que se iniciarem sob a vigência da nova lei seria inteiramente por esta regidos.
Sugiro, por fim, se';' conferido cariter normativo ao parecer sob análise, em razio da abrangência
e pcninencia dos assuntos nele tIlItados, de modo que os esclarecimentos aqui expostos possam
servir de base para o processamento dos feitos disciplinares em toda a Administraçlo distrital.
No uso da delegaçlo de competência prevista no art. 1° da Portaria nO45, de 08 de dezembro de
2011, com os acréscimos feitos acima. COADUNO com o entendimento ventilado no opinativo
por seus próprios e jurldicos fundamentos, mcnvc por que APROVO o PlTecer nO50sn012-
PROPESIPGDF, de lavra do ilustre: Procurador do Distrito Federal Or. ANTÔNIO CARLOS
ALENCAR CARVALHO.
Submeto-o' apreciaçlo superior de Vossa Excelência.

Brasilia. 27 de fevereiro de: 2012.
MARCOS EUCLÉSIO LEAL
ProcUilldof do Distrito Federal

.., Prevê c CPC 11(IteU artigo 1.211 q\le".., ntrar em vigor, suas diflX"içÔC$.pllcar· •.•.-60 <k&delogo aos
~ pendcnlE$': <kmonatrando. adoçj.o do JjAema do isolamento dos ateMprocnsual s.

$O-O terceiro JÚikma. Rm dcfCOMcctr que" rflXem, e uma unldadc em "bll du fim a que Je propõe.
oI:>w-rvI.que ele é um cooJunto de ItO&,cada um dOi quais pode ser conslderadc l",ladamenl(, para os
ef"eitnldo:aplicaçiodo.lei nova..to$lllrml do Isohmentc dos atos prccessuete.] ...) A doutrina Il'cOO1(nda"
terceiro JI$ltmacomo regra, n10 oo.ante Idmltl, plra dadas hipótese-s,a aplic&çlo do segundo-oSANTOS.
Moacyr Amaral. P"rlmelru Ilnhu de direito proctMllal civil. 24' ed, Il"Iist. e atu.aliuda por Ard Moacyr
Amaral Santos e Marla Beatriz Amaral SanteMKõhn(n. Sio Paulo: Saraiva. 2005.

GABINETE 00 PROCURAOOR-GERAL
Processo nO:480.000.05012Q12. Interessado: SECRETARiA DE ESTADO DE TRANSP~-
CIA E CONTROLE 00 DISTRITO FEDERAL. Assunto: ANÁLISE DAS PARTES MATERIAL
E PROCESSUAL DO NOVO REGIME JURIDICO QUANTO A SUA APLlCAÇAO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCiPLINAR E INTERPRETAÇAo 00 ART. 229 DA
LEI COMPLEME"'TAR N" &4012011.
APROVO O PARECER N- 0508/2012 - PROPESIPGDF de autoria do ilustre Procurador do
Distrito Federal ANTONIO CARLOS ALENCAR CARVALHO, com os acréscimos constantes
na cota de Os. 54/58, subscrita pelo eminente Procurador do Disbito Federal MARCOS EUC-
LÉSIO LEAL, no uso da delegaçlo de competência prevista no art. I-da Portaria PGDF nO45,
de 8 de dezembro de 2011.
Restituam-se os autos à Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal
pari conhecimento e edoçêo das providencias pertinentes.
Após, encaminhe-se o presente feito administJlltivo à Secretaria de Estado de Governo do Dis-
trito Federal. pari conhecimento da manifcstaçlo desta Casa e 5ubmisslo ao Excc:lc:ntissimo
Senhor Governador do Distrito Federal para outorga de eficácia normativI ao PARECER N"
0508/2012 - PROPESlPGDF, nos tennos do Irt. 6°, inciso XXXVI. da Lei Complementar n-
395, de 30 de julho de 2001.

Em 29/0212012.
LEANDRO ZANNONI APOLlNÁRlO DE ALENCAR

Procurador-GtTtll Adjunto do Distrito Federal

ERRATA
No Art.lo nem IV do Decreto nO36.060, de 26 de novembro de 2014, publicado no OODF 249,
de 27 de novembro de 20 14 e republicado no Suplemento 10 OODF nG 250, de 28 de novembro
de 2014. página OI, ONDE SE LE: ·' .. .Símboto CNE-07, de Coorden.dor ...", LEIA·SE: ~..
Simbolo CNE-06, de Coordenador .. .'·.

COORDENADORIA DAS ODADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUAnNGA

ORDEM DE SERViÇO NG 167, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2014,
OADMINISTRADOR REGIONAL DE TAGUATINGA, DA COORDENADORIA DAS CI-
DADES, DA CASA CIVIL, DA GOVERNAOORIA 00 DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 53, do Regimento Interno das AdministnlÇÕes
Regionais, aprovado pelo Decreto n" 16.247. de 29 de dezembro de 1994 e Ponaria n· 08, de 23
dejulho de 2013, da Casa Civil do Distrito Federal, RESOLVE:
Art. 1° Considerando que na tramitação deste processo administrativo n" 132'()02.53012008,
referente 110 empreendimento imobiliário construido na QI 03, lotes 25f30, CSUI RAIII aprovou
o projeto arquitetônico em 19111/2009. as fls. 79190. por conseguinte expediu oAh'''' de Cons-
truçio. fi. 132, ambos do vol.lI;
Art. 2'" Considerando que o interessado tem cumprido as exigências constantes na legis1aç.lo
urbanística e dos 6rg1os técnicos do poder público;
Art. 3" Considerando que após I vistoria realizada pela AGEFIS - Agência de Fiscalizaçlo do
Distrito Federal in loco, o empreendedor elaborou outras planw para reantlise, sem alteraçlo
de in:a computável;
Art. 4° Considerando que: as duas anilises de projetos realizadas pela GEAEPRO - Ger!ncia de
Exames, Aprovaçlo e Elaboraçio de Projetos. em momentos distintos (2009 e 2014) tiveram
interpretações diversas, embora hoje consolidada quanto ao cômputo da irea das esc.das, que
gerou a divergêecia. árca total computável (ci/eulo atual) de 24.304,34 m2, num coe6ciente
miximo permitido de 24.000 m2 na primeira anilise;
Art. 5° Considerando que em análise recente dos aulOS, 115arquitetas dcstaAdminim.çlo RegiODal
de TaglUltinga do verificaram, indicios de má-fé quanto ao excesso de potmcial coastrutivo 00
total de 304,34 m2. computada a área das esc..as;
An. 6&Considerando que o excesso de irea computivel representa apenas 1.27% (um vfrguIa
vinte e sete pontos percentuais) do limite miximo legal;
Art. 7" ConsideThto que o despacho da Diretoria de Otiem.çlo Nomwiva da Coordenadoriadu
CKlades para anular a aprovaçio e o licenciamenro da ediflcaçio concluída destoa dos principios da
proporcionalidade e IlIZOabilidade defendidos pela doutrina e pacificado pela jurisprudencia pítria;
Art. 8"Considc:rando queo registrado Memorial Descritivo no Cartório competente foi realiu.do,
demonstJlldo na Certidio de ônus Reais lcostada aos autos;
Art. 9" Considerando que quase 400 (quatrocentas) famllias aguardam a Carta Habite-se p&r1I
receber as chaves do imóvel;
Art. lO Considerando que: o empreendedor não deu i divtTgfncia no cilculo de irea das esc..as;
Art. Ii Considerando que a Nota Técnica n" 12f20141CAJ/CACI, ratíficad. pelo sc:nhor Seadirio-
-Chefe da Casa Civil, partindo do pressuposto da boa-fé do empreendedor, entende: desc.trido
computar neste caso a irei das escadas;
Art. 12 Decido com fulcro no inciso LXXVI do Irt. 53 do Decrete n· 16.24711994 convalidar
o Alvari de ConslruÇio nO04snOiO, expedido em 1010312010 com irea total de: 24.000 mz.
excluindo 304,34 m2 do cômputo da irea das escadas.


